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PRETBLAD 

OPEDAG Virtuele toer deur                           

Pieriewêreld se datum sal aan u deur-

gegee word. 

Inskrywings vir Graad RR & R is reeds 

oop. Kontak ons gerus vir meer inligting. 
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Baie welkom terug aan elke Gr. 7 

leerder. Baie baie dankie vir die flinke 

optrede van die ouers en die kinders 

rakende die administratiewe reëlings 

met die aflaai van leerders by die hek-

ke. Alles het vlot verloop en dit was 

lekker om weer al die bekende gesig-

gies te sien. Ons rig egter ’n versoek 

dat sommige leerlinge in 26 ste laan 

afgelaai kan word om opeenhoping 

te voorkom. In aggenome hierdie ver-

soek kom ons probeer Gr.7(1) - 7(3)in 

26 ste Laan en 7(4) - 7(5) in 25 ste 

Laan. Ons sien uit na ‘n goeie 

kwartaal. Hier volg net  weer al die 

reëlings soos vandag met die leerders 

bespreek. 

Wat word verwag en wat doen ons? 

Kom by die skool: 

1. Die skoolhekke maak stiptelik 6.30 oop 

by 25ste en 26ste Laan. 

2. Personeel aan diens sal die leerders 

hier ontvang en aandui waar die kolle is 

waarop leerders aantree. 

3. Die kontrolevraelys word deur ‘n 

onderwyser aan elke leerder voorgehou. 

4. Daarna word leerder geskandeer en 

temperatuur aangeteken. Indien die 

leerder se koors te hoog is word die 

leerder deur ‘n personeellid na die iso-

lasiestasie geneem en prosedure word 

gevolg. 

5. Leerder saniteer en beweeg na 

die vierkant, elke oggend. 

6. Personeel sal verskeie punte op 

die roete beman om leerders te 

help. 

7. In die vierkant staan / sit leerders 

op die aangeduide kolle in 

klasverband, totdat die klok lui vir 

begin van skooldag. 

8. Leerders is in kleiner klasse 

verdeel. (Tree elke oggend in 

klasverband in vierkant aan.) 

9. Geen leerder mag afbeweeg na 

die speelterrein nie, slegs wanneer 

kos gekoop moet word.  

10. Onderwysers ontvang leerders 

in die vierkant met die aanvang van 

die eerste akademiese periode en 

laat hulle in rye na die klas gaan. 

11. Leerders saniteer voordat hulle 

die klas betree. 

12. Leerdersword alfabeties 

toegewys aan ‘n spesifieke ba nk en 

stoel. 

13. Selfone word soos altyd 

ingehandig. 

14. Leerders bly in die spesifieke 

klas, die onderwysers wissel. 

15. Daar is genoeg oppervlak 

beskikbaar om al hulle boeke en 

skryfbehoeftes op uit te pak. 

16. Tasse word op dag 1 toegelaat 



maar gaan die middag huis toe. 

17. Vanaf dag 2 mag leerders net ‘n kosblik 

bring. 

18. Alle skryfbehoeftes bly by die skool. 

19. Geen leen / deel van boeke / 

skryfbehoeftes / kos of enige ander item 

word toegelaat nie. 

20. Geen rondloop tydens formele onder-

rigtyd nie, slegs vir toilet besoeke. 

21. Leerders moet hul eie waterbottels en 

tissues saambring. 

 

Pouse: 

1. Die leerders word vergesel deur die perso-

neellid in die klas na die speelterrein. 

2. Leerders saniteer soos hulle uit die klas 

beweeg. 

3. Elke leerder word ‘n blok toegewys waarin 

hulle kan sit / staan.  

4. Leerders kan nie blokke uitruil gedurende 

die pouse sonder die nodige toestemming 

nie. 

5. Die blok mag slegs verlaat word om 

snoepie of badkamer toe te gaan. 

6. Na pouse stap leerders klas-vir-klas op en 

sosiale afstand word gehou. Klasse 7.1 – 7.3 

stap deur die tonnel en 7.4 en 7.5 gebruik die 

trappe langs kunsklas. 

7. Personeel sal toesig hou.. 

Snoepie: 

1. Leerders saniteeer voor / na aankope. 

1. Elke leerder moet sy eie aankope doen. Jy 

kan nie vir ‘n maat koop en gaan gee nie. 

2. Hou die sosiale afstand soos deur die kolle 

aangedui.  

3. Daar is personeel aan diens wat sal toesig 

hou. 

4. Besluit vooraf wat jy wil hê, sodat 

almal ‘n geleentheid het om te kan 

koop. 

Badkamer – boonste badkamers. 

1. Leerders word beperk tot 

hoogstens vyf leerders op ‘n slag in 

die badkamer. 

2. Leerders saniteer voordat die bad-

kamer betree word. 

3. Hande word gewas en afgedroog 

voordat hulle die badkamer verlaat. 

4. Papierhanddoeke word voorsien.  

5. Die gebruikte papierhanddoeke 

word in die asblikkies gegooi soos 

aangedui. 

 

Na skool: 

1. Met die lui van die laaste klok 

verdaag die leerders, saniteer en tree 

weer op die kolle in die vierkant aan. 

Personeel wat laaste periode klas 

gee, stap saam tot by die vierkant. 

2. Toegewysde onderwysers vergesel 

die leerders na die hekke by 25ste 

laan en 26ste Laan. 

3. Naskoolleerders sal vergesel word 

na die naskoolsentrum op die 

perseel.  

4. GEEN LEERDER MAG OP DIE TER-

REIN NA 13:40 WEES NIE. 

FINANSIES 

Neem asseblief kennis dat die finanskan-

toor oop is vir kaart-  en kontantbetalings.  

Indien u wil reëlings tref kan u ‘n afspraak 

maak met Magda Schutte. 

Aansoeke om vrystelling 

word ook per afspraak by 

Magda Schutte gedoen. 

 

 
 

 

LEERDER  

GESONDHEIDSVRAELYS - 

COVID-19 

Vandag ontvang al die 

Graad 7 leerders ‘n  

gesondsheidsvraelys wat 

u asseblief moet voltooi en voor Vrydag                   

12 Junie 2020 aan die skool moet terugstuur. 

Hierdie vorms is ‘n departementele vereiste. 

U samewerking word waardeer. 

 

TUISONDERRIG 
 
Ons het heelwat navrae 
ontvang met betrekking 
tot tuisonderrig.  
  
Volgens die DBE 
webwerf moet die 
volgende proses gevolg 
word: 
Die ouer moet 
elektronies aansoek 
doen by die Hoof van die 
Provinsiale Departement van Onderwys. 
elize.froneman@gauteng.gov.za. 

1. Die volgende dokumente moet deel 

vorm van die aansoek: 

a. Gesertifiseerde afskrif van die ouer 

se ID 

b. Indien die ouer ‘n buitelander is, 

gesertifiseerde afskrifte van die ouer se 
paspoort en permit (werk/studies) of 
asiel dokumentasie. 

c. Afskrif van die leerder se laaste 

rapport. Indien die 
leerder vir die eerste keer 
met skool begin moet die 
ouer ook ‘n 
inentingsertifikaat indien. 

d. Weeklikse rooster vir 

kontaksessies met 
leerder per dag. 

e. Opsomming van die 

termyne vir die jaar (196 
dae per jaar) 

f. Voorgestelde leerprogram. 

Gesertifiseerde afskrif van die 
leerder se geboortesertifikaat. 
  
Kostes betrokke: Die diens is gratis. 
Dit kan tot en met 30 dae neem vir 
die aansoek om verwerk te word. 
Kontak Hesté by ontvangs 
@laerskoolpierneef.co.za om 

NASKOOL 

Die Naskool van Tannie Marie is oop  vir 

die Graad 7 leerders. 

U kan haar kontak vir meer inligting. 

Dieselfde protocol word hier gevolg vir u 

kind se veiligheid. 
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