
 

6 Julie 2020 

Geagte ouers 

Ons het vanoggend bevestiging van die Departement van Onderwys gekry dat die 

skool weer volgende Maandag, 13 Julie, mag heropen. 

Daar heers tans heelwat verwarring met die talle media verklarings en uitsprake op 

sosiale media rondom die heropening van die ander grade. Op hierdie stadium mag 

Graad R (dus Juf Verna,Juf Meranda , Juf Maryke en Juf Shanel se klasse) , Gr 6 en 

Gr 7 terug keer skool toe. Indien die heropening vlot verloop, sal ons aansoek by die 

Departement doen om die ander grade ook terug te bring gedurende Julie. Ouers sal 

vroegtydig kommunikasie van die skool ontvang rakende die reelings. 

Ons is bewus van sommige ouers wat hul ontevredenheid uitspreek en/of 

beskuldigings maak oor die veiligheid van die leerders en die sanitasie van die skool. 

Let asb op die volgende: 

 Die skool is gesaniteer deur geakkrediteerde instansies. (Die eerste keer deur 
Bidvest; die tweede keer deur Jeric Sanitation Services). Sien gerus die 
aangehefte sertifikaat van sanitasie. 

 Die skool het verder n “fogger” masjien aangekoop waarmee lokale weekliks 

skoongemaak word as addisionele voorsorg.  

 Die werkers maak ook daagliks alle oppervlaktes (touch surfaces) skoon met 

goed gekeurde sanitasie middels.  

 Elke klas en alle badkamers het sanitasie punte. Daar word toegesien dat 

leerders en personeel saniteer ELKE keer wanneer ‘n lokaal betree of verlaat 

word.  

Menslik gesproke word alle veiligheidsmaatreels nagekom en alle voorsorg so ver as 

moontlik getref om alle betrokkenes te beskerm. Uit die aard van die saak is hierdie 

pandemie ‘n moeilike situasie vir almal en dit is te verstane dat ouers bekommerd is. 

Ons vra u egter om asseblief nie aantygings en beskuldigings te maak teenoor die 

skool en/of personeellede nie. U kinders se veiligheid is en bly ‘n prioriteit vir die 

personeel. 

Ouers wat voel dat die risiko om hulle kind terug te stuur skool te groot is het nogsteeds 

die opsie van tuisonderrig. Die skool kan u bystaan met die aansoekproses.  

Enige verdere bekommernisse oor die oordrag van die virus en ander mediese vrae 

kan met u mediese praktisyn (dokter) bespreek word. 

Leerders sal weer die week se werk ontvang via die klasverteenwoordigers. 

Kom ons ondersteun mekaar in hierdie moeilike tyd en vertrou dat ons Almagtige 

Vader sy beskermende hand oor ons hou.  

Met dank 

 

H.F Greyling                                                                                     W. Pienaar 

Hoof                                                                                                  BL Voorsitter 


