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LENTE-SOKKIE IN DIE SAAL 

 6 September 

Blommetjies blom en grassies is groen. 
skoenlappers vlieg rond, oor 
blommetjies bont 

Dis lente-tyd, so kom dans en spring 
rond 

6 September is die tyd vir  jolyt 
ons hou lente-sokkie en nooi jou uit 

Dis jou tyd om te blom 
so nooi al jou Pierie maats en 

kom!!!! 

 18:00 – 19:00 Vir Gr. 1-3
     
19:00 – 21:00 Vir Gr. 4-7 
  
TOEGANG IS R 10.00   

 

 

KRIEKET 

Baie dankie vir ’n lekker seisoen. Ons is 
trots op julle. Ons weet julle elkeen het 
jul bes gedoen. 

TENNIS 

Tennis afrigtingstye is soos volg: 

Dinsdae: Beginners van 14:00 tot 

14:30Span 14:00 -  15:00 (Coach Carla 

rig af) 

Donderdae: 

Beginners 14:00 tot 14:30 

Span 14:30 tot 15:30 

Vir verdere inligting oor 

CCS Tennis School is u welkom om op 

ons webtuiste en facebook te gaan 

kyk. 

SAGTEBAL 

Baie geluk aan                     

Ané Marais wat tot die 

3de rondte deur gedring 

het.  

Dan wil ons vir elke sagtebaldogter en 

ouer baie dankie sê vir al hul onder-

steuning en bystand in ‘n baie op-

windende en uitdagende  seisoen. 

Ons seisoen het verseker op ‘n hoog-

tepunt afgesluit, in goeie gees teen 

Laerskool Queenswood. 

Alle klere en gelde 

moet teen Vrydag 6 

September  2019 by 

die betrokke afrig-

ters wees asseblief.  

Daar is nog redelik 

baie R50’e 

uitstaande. 

 

Baie dankie vir u samewerking in die 

verband ook! 

Sagtebalgroete 

Juf. Cindy 

MINI KRIEKET 
Saterdag 7 September is dit die 

laaste mini-
krieketdag hier by 
Laerskool                       
Pierneef. Finale 
reëlings sal in die 

week deur gegee word. 

Omsendbrief 30/2019  

2 September 2019 



 

LANDLOOP 
Mbali Mahlangu in Gr. 2 is as reserwe 

vir die AGN-span gekies. Baie geluk! Dit 

is ‘n uitstekende prestasie. 

SKAAK  

Die skaak  oefen-

tye op Maandae 

14:00 tot  15:00 

soos normaal. 

MIDDELAFSTANDE 

Nou dat die Landloop klaar is kan ons 

wegspring met die atletiek. Omdat ons 

atlete fiks moet wees vir die                          

middelafstande het ons dit goed 

gedink om solank met die                            

middelafstande oefening te begin. Die 

tuissport is in die 4de kwartaal en ons 

verwag van die leerders om goed voor 

te berei vir die huissport.   

Hier volg die afstande vir die korrekte 

ouderdomsgroepe: 

0/10 - 1200m        0/11 - 1200m 

0/12 - 1200m        0/13 - 800m en  

           1500m 

SWEM 

Neem asseblief kennis dat daar vol-

gende kwartaal weer ‘n gala by Hill-

crest plaasvind vir die 0/9 tot 0/13’s. 

Die gala is geskeduleer om 13:00 te 

begin. Daar is 10 deelnemende 

skole. Die skoolgala vind plaas op 10 

Oktober wat dan die span sal bepaal 

wat gaan deelneem by Hillcrest. 

Die leerders wat belangstel om te 

swem moet die omsendbriewe dop-

hou - sodra die weer dit toelaat 

gaan ons met oefening begin. 

Die atlete oefen hierdie week  

Maandag en Dinsdag vanaf 14:00 

tot 14:30. Volgende week oefen    

atlete Dinsdag en Donderdag vanaf 

14:00 tot 14:30. 

Indien daar enige navrae is, is u wel-

kom om my te kontak by die skool 

of ‘n boodskap te los by die 

ontvangsdame. Ek sal dan terug-

kom na u. 

Groete  

Me. C. J. van Rensburg 

Atletiek-

organiseerder 

BAIE DANKIE 
Baie dankie aan die 
prefekte en ouers vir die 
heerlike lente kolwyntjies!  

RO 
Die remediërende onderwys vir graad 
4 tot 7's eindig die week. Daar sal dus 
van vandag af geen klasse wees tot 
kwartaal 4 nie. 

 

KOOR 

Kooroefening 

gaan voort 

soos normaal. 

VOEDING!! 

Dankie aan almal se bydrae, julle is so 

goed vir ons gesinne.  

“Om te gee maak ‘n mens gelukkiger 

as om te ontvang” of  “Ek het geleer 

om te gee, nie omdat ek te veel het 

nie, maar omdat ek weet hoe dit voel  

om niks te hê nie”.  

Ons het op die oomblik 25 gesinne vir 

wie ons kos huis toe stuur. Hier is ‘n 

lysie van wat ons nog nodig het: 

 Blikkieskos - vrugte, groente en 

vleis 

 Suiker 

 Mieliemeel 

 Melk  

 Rys  

 Sout 

 Sop 

 Pasta 

 Soya mince 

 Sous blokkies (hoender of 

bees) 

 Konfyt 

 Waspoeier 

 Seep  

 Skoonmaakmiddels 

 Brood 

 

VELDSKOOL 

Die graad 6 

veldskool is 

volgende 

week!  

Daar is steeds van die leerders se geld 

uitstaande. Dit moet asseblief  hierdie 

week betaal word.  

Snoepiegeld moet by mnr. Steyn          

inbetaal word (nie in die kantoor nie). 

Alle medikasie, DUIDELIK gemerk 

met toedieningsinstruksies moet 

voor Vrydag 6 September by juf. Du 

Plessis ingehandig word. 

GEWONE KLERE 

Ons heet die lente welkom!! Vrydag 

6 September mag die leerders ge-

wone klere aantrek @ R5.  

Die gelde moet by hul voog-

onderwysers inbetaal voor of op 

Vrydag om gewone klere te mag 

aantrek. 


