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Pieries Spuraand 

 

MOEG GELEER VIR AL DIE TOETSE? 

Queenswood se SPUR is die                      

antwoord! 

Ons graad 7 leerders is kelners. 

Pierie ouers bring die gesin, ouma en 

oupa, vriende                                                       

en die tannie langsaan! 

Dinsdag 17 September 18:00 – 21:00 

Gedeelte van die omset gaan direk 

aan die skool 

 

 TENNIS 

Tennis tye            

verander Dinsdae 

en Donderdae van 

14:00 tot 15:00 vir 

alle spanne tot einde van die kwartaal. 

Daar is in  September ‘n Tennis toer-

nooi. 

Datum : 23 - 26 September 2019 

Koste R380 per speler 

Waar: Queenswood Tennis Courts. 

Meer inligting sal later deurgegee 

word. 

SAGTEBAL 

Daar is nog baie klere 

uitstaande. Al die klere 

en gelde moet 

asseblief voor 

Woensdag                           

11 September terug en inbetaal wees. 

Daarna sal ons genoodsaak wees om 

verdere stappe te neem. Asseblief ons 

vra mooi. 

Dankie vir u samewerking. 

Omsendbrief 31/2019  

9 September 2019 

MINI-KRIEKET 

Die Mini-krieket 

seisoen is klaar. 

Van die skool se 

kant af wil ons net 

baie dankie sê vir 

die seisoen. Dankie 

vir die naweek se 

op offering en 

vroeg opstaan. 

Dankie ook vir elke ouer se bydrae en vir 

elke afrigter wat hul tyd opgeoffer het 

om die seuns af te rig. 

Louis Meyer 

KOOR 

Kooroefening 

gaan  hierdie 

week voort soos 

normaal.                       

Volgende Woensdag oefen die koor 

van 14:00 tot 16:00. 

VELDSKOOL 

Die Graad 6 leerders vertrek môre 
met veldskool. Al die reëlings is in 
plek en ons wens 
hulle ‘n heerlike tyd 
toe, asook vir die 
onderwysers wat 
saamgaan. 



SKAAK  

Die skaak  oefen-

tye is 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  

Dinsdag en Donderdag vanaf 14:00 

tot 14:30. Volgende week oefen    

atlete Dinsdag en Woensdag 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 

RO 
Die remediërende klasse vir graad 4 
tot 7's het verlede week ge-eindig vir 
die kwartaal. Daar sal dus geen klasse 
verder wees tot kwartaal 4 nie. 

VERLORE KLERE 

Al die verlore 

klere was reeds 

verlede week 

uitgepak. Dit 

gaan weer 

hierdie week 

uitgepak word in die vierkant.  

Moedig asseblief u kind aan om te 

gaan kyk of hul verlore klere/goedere 

nie daar is nie. Na die week word al 

die verlore klere wat nie opgeeis 

word nie, opgeneem in die klere-

bank. 

 
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 

 

Suduko vir ons kleiner 
maatjies 

Suduko vir groter 
maats 


