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Geagte Pierie ouers 

 

Julle is reeds bewus dat die Minister van Basiese Onderwyses Dinsdag aangekondig het dat Gr 7 

leerders op 1 Junie 2020 na skole moet terugkeer.  Die res van die jaar se skoolkalender gaan in 

die Staatskoerant gepubliseer word.   Sodra ons die kalendar ontvang, sal dit aan u gestuur word. 

Die skool se bestuurspan werk saam die beheerliggaam om die aksieplan in plek te sit om die Gr 7 

leerders op 1 Junie te ontvang.  Ons sal die plan gedurende volgende week aan u kommunikeer.  

Die kommunikasie sal inligting bevat rakende die stappe wat die skool neem om aan die 

departement se vereistes te voldoen asook prosedures waaraan u kind  moet voldoen wanneer 

hy/sy die skoolperseel betree.  Ons skool is gesaniteer gedurende die week en sal op n daaglikse 

basis van volgende week af gesaniteer en skoongemaak word. 

Alhoewel die skool vir leerlinge oopmaak, sal die naskool en snoepie gesluit bly tot verdere 

kennisgewing. Geen ouer mag die skoolgronde betree, behalwe as daar betalings gedoen moet 

word.  Al die kantoordames sal by die skool wees, maar slags die finansdame kan besoekers 

ontvang vir inbetaling van skoolgelde. 

Ons sal soos die toelating van ander grade deur die departement gekommunikeer word, met die 

res van die skool se ouers  kommunikeer.  Afstand onderrig, soos wat plaasgevind het oor die 

laaste 4 weke, sal vir die res van die grade voortgaan. Ons het egter as bestuur dit goedgedink om 

die week van 25 Mei tot 29 Mei die leerders n ruskans te gee en nie werk uit te stuur nie, net voor 

die Gr 7 leerders terug kom skooltoe. Vanaf 1 Junie sal daar weer werk uitgegee word vir Gr 4 – 6. 

Ons is bewus dat die onsekere tye tot baie vrae gaan lei – ons beoog ook om lys van ouer vrae en 

beheerliggaam antwoorde op te stel soos wat vrae oor die volgende ruk opduik. 

Laastens wil ons graag noem dat ons ‘n behoeftebepaling gaan doen om te verstaan wat die skool 

nodig gaan hê om veilig en suksesvol te funskioneer.  Alhoewel die Departement van Onderwys 

onderneem het om sekere hulpmiddels aan die skool te voorsien, verwag ons dat daar ‘n gaping 

gaan wees wat die skool gaan moet befonds.  Sodra die lys gefinaliseer is sal ons dit aan ouers 

kommunikeer sodat die wat in staat is om items te skenk (of kontant sodat die items gekoop kan 

word) kan skenk. 

Ons is saam met u senuweeagtig, maar ook opgewonde oor die res van die jaar en is vol vertroue 

dat die res van 2020 suskesvol sal uitdraai. 

 

Pierie groete 

 

Groete 
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