
 

18 April 2020 

Geagte ouers 

Ons hoop en vertrou dat dit nog met u almal goed gaan.  Tot op hede is daar nog geen COVID gevalle vir 

Pierneef ouers of leerlinge aangemeld waarvan die skool bewus is nie en daarvoor is ons baie dankbaar. 

1) AKADEMIE 

Ons het baie navrae van ouers gekry rakende die personeel se planne rakende die impak op die 

akademiese program en hoe ons die nadelige impak gaan beperk.  Die beheerliggaam en senior 

personeel het baie hieroor beraadslaag en is steeds van die opinie dat hierdie inperking deur ouers 

gebruik moet word om tyd saam hulle kinders te spandeer, eerder as om angstig te raak oor werk wat 

verlore gaan (wat ‘n normale reaksie is).   Ons beoog om so nou as moontlik saam die Departement van 

Onderwys te werk om enige veranderinge in die akademiese program te akkommodeer.  

Ons uitgangspunt is vir ouers om te fokus op hersieningswerk eerder as om nuwe werk met leerlinge te 

dek.  Ons gaan die volgende doen: 

•  Personeel sal werk voorberei met memorandums vir leerders voorberei..  Die werk sal deur die     

Departementshoofde gekoördineer word en aan die klas verteenwoordigers deurgegee word. Dit sal 

vanaf komende Maandag aan die ouers deur  gegee word via WhatsApp. (Gr RR – Gr 7) 

•   Werk gaan nie deur die onderwysers gemerk word nie en sal ook nie as assessering punte dien nie. 

•   Klem word gelê op groottliks hersiening en in ‘n mindere mate gedeelte nuwe werk.  Daar word klem 

gelê op die instruksies en werkswyses (berekenings ens.).  Bepaalde metodes word aan leerders 

geleer deur die opvoeders wat progressief volg van graad tot graad. 

•   Werksopdragte gaan slegs vir die tale en wiskunde voorsien word.  Daar is nog nie duidelikheid van 

die Departement  of die kurrikulum ingeperk/verminder gaan word vir vakke soos NWT, SW ens nie. 

Sodra feitlike en geverifieerde inligting van die Departement ontvang word sal meer inligting 

deurgegee word. 

Let wel : hierdie instrukies is vir die ouers wat dit nodig ag om hul kinders besig te hou gedurende die 

inperking en dien nie as verpligte werk om die opvoeders /onderwysers se taak oor te neem nie.  Ouers 

kan self die besluit neem of hulle hierdie instruksies wil volg of nie. Heronderrig van die gegewe werk 

gaan wel deur die opvoeders hanteer word met die “opvang” program wat deur die Minister deurgegee 

sal word in die afsienbare toekoms. 

2) VOEDING 

Ons wil weereens die personeel en ouers  wat so getrou help met die voedingskema bedank vir hulle 

onbaatsugtige werk.  Talle honger magies word gevul met die kospakkies wat versprei word.. 

Ons wil egter egter beklemtoon dat hierdie proses n georganiseerde en gekoördineerde eenproses is  en  

dat slegs persone wat deur die voedingskema werk kos en ander noodsaaklikhede mag insamel.  Daar is 

ongelukkig persone wat op oneerlike wyses  uit die proses wil baat wat ons ten alle tye moet probeer 

verhoed. Ons probeer om te alle tye die privaatheid  en anonimiteit van die behoeftige gesinne te 

beskerm. 

Persone wat bydraes wil  lewer tot die voeidingskema kan boodskappe na 0614657172 stuur waarna u  

gekontak sal word. 



3) FINANSIES 

Om die volhoubaarheid van ons skool te verseker word daar weereens op ons ouers ‘n beroep gedoen 

om asseblief hul finansiële verpligtinge  teenoor die skool na te kom. Ons het alreeds waargeneen dat ‘n 

beduidende deel van die ouers nie hulle skoolfonds aan die begin van April betaal het nie.   

Die skool het verpiligtinge om na te kom en kan dit net doen indien ouers hulle skoolfonds betaal. Indien 

u nie afbetalingsreelings getref het nie, kan dit met die finansiele voorsitter, Mnr JW Stoddart, gedoen 

word.  

Die skool is deeglik bewus van die moeilike omstandighede waarin ouers hulle bevind en is daarom 

bereid om hulp te verleen aan diegene wat dit nodig het, tog is daar ‘n gedeelte van ouers wat 

eenvoudig versuim en die situasie wat bestaan uitbuit om nie hulle verpligtinge na te kom nie.   

Ons doen n beroep op ouers om groot ASSEBLIEF saam te werk en ons geliefde skool sterk te hou en uit 

te bou na nog hoër hoogtes. 

Indien u navrae rakende finansies /rekeninge het, kontak asb Me Mariette Booysen by 0614657172 of 

admin@laerskoolpierneef.co.za (vir haar aandag)/of finansies@laerskoolpierneef.co.za (vir Mnr 

Stoddart se aandag). 

 

Gedagtes ter bemoediging 

Toe ek gedink het my voete gly, het U troue liefde my regop gehou.  Toe ek met baie onrus in my 

binneste gesit het, het U vertroosting my tot rus gebring. Psalm 94:18 – 19 

 
By God is wysheid en krag, by Hom is raad en insig .  Hy gee lig in donker dieptes, Hy maak plekke lig. Job 

12:22 

 
Mag u almal God se genade en liefde in oorvloed ontvang gedurende hierdie uitdagende tye. 

 

Met dank 

Mnr W Pienaar       Mnr H.F. Greyling 
(BL Voorsitter)                     (Hoof) 
 

 


