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ONDERSTEUNING AAN OUERS 

Hierdie aanbieding 

Kan van groot waarde wees. Oor-

weeg dit asseblief. 

 

Pieries wees 

veilig!! 
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Omsendbrief 23/2021 
10 Augustus 2021 

NUWE UITKOMTYE 

Vergewis u asseblief van die aangepaste 

skooltye vanaf 2 Augustus. 

 

Gr. RR & R - 07:25 tot 12:30 

Gr. 1 & 2    - 07:25 tot 12:45 

Gr. 3            - 07:25 tot 13:00 

Gr.  4-7        - 07:25 tot 13:30 

Geen wagklas! 

NASKOOL 

Die naskool is oorgeneem deur Laerskool 

Pierneef.  

Daar is nuwe inskrywingsvorms  aan 

naskoolleerders gegee.  

Ons doen ‘n beroep op ouers om asseblief 

dié vorms so spoedig moontlik terug te 

stuur skool toe of u kan dit elektronies 

stuur na:                

admin@laerskoolpierneef.co.za. 

 Ons wil egter vra dat indien u kind nie by 

die naskool ingeskryf is nie, u kind onmid-

delik na skool afgehaal sal word. Geen 

kind kan op die terrein wees vir ‘n 

onbepaalde tyd nie. 

Daar sal van hierdie kwartaal af elke dag 

‘n onderwyser van elke graad teen-

woordig wees om te help met huiswerk 

tot en met 15h00 - slegs vir naskool-

leerders. 

SIEK LEERDERS 

Ons vra dat u 

asseblief u 

oordeel sal 

gebruik en 

indien u kind 

siek is hom/

haar by die 

huis sal hou. 

Ons siekekamer het slegs twee bed-

dens en is baie klein. 

 
GRAAD  8  AANLYNREGISTRASIES 2022 

Aanlynregistrasies vir graad 8 open                  

10 Augustus om 08:00. Die aansoeke 

sluit  3 September.  

Plasings deur die Departement sal 

geskied vanaf 15 Oktober tot 30 Novem-

ber 2021. 

GRAAD  1  AANLYNREGISTRASIES 2022 

Aanlynregistrasies vir graad 1 open                         

13 September om 08:00 en sluit                 

  8 Oktober.  Plasings deur die Departe-

ment sal geskied vanaf  15  tot 30 Novem-

ber  2021. Inligting rakende die Graad 1 

inskrywings sal later aan u gestuur word. 

 



 
FINANSIES 

Baie dankie vir betalings ontvang ten 

opsigte van skoolfonds.  Uitstaande 

skoolfonds moet asseblief so gou 

moontlik vereffen word.   

Vir enige verdere navrae, kan u ‘n e-

pos stuur na Magda Schutte 

 finansies@laerskoolpierneef.co.za 

HER-REGISTRASIES 

Ons doen ‘n beroep 

op die ouers wat nog 

nie die her-

registrasievorms  

teruggestuur het nie, 

om dit asseblief  

spoedig te doen. 

 

TENNIS 

Die tennis begin vandag 10 Augustus. Om 

die ranglys  te bepaal moet die spelers teen 

mekaar uitspeel. 

Uitspeeltye Dinsdag 

tot Donderdag. 

Tyd: 14H00 tot 

15H00 

Die liga begin 

 23 Augustus 2021. 

Elke speler moet 

asseblief met eie raket en met ’n masker 

tennis toe kom.  

Wysneusies DVD bestellings word die 
week afgehandel.  
Donderdag 12 Augustus is die laaste dag 
vir bestellings met betaling by u klas-
onderwyser teen R180 'n DVD.  

RAPPORTE 

Die leerders ontvang Vrydag           

13 Augustus 2021 hul rapporte. 

Ouers word gevra om dit 

asseblief te teken en terug te 

stuur skool toe vir kontrole. 

Daarna word dit weer aan die 

leerders terugbesorg. 

VOEDING Baie dankie vir betalings ontvang ten 

VOEDING!! 

Die behoefte vir voeding raak al 

hoe groter. Dankie aan diegene 

wat alreeds hulp aangebied het. 

Ons voedingsprojek is in drie dele 

verdeel. 

1.Toebroodjies: Enige ekstra 

broodjies vir pouses sal waardeer 

word. Stuur dit asseblief na Me. 

Van Rooyen se klas. Ons vra 

GROOT ASSEBLIEF ondersteun die 

projek en stuur ‘n pakkie 

toebroodjies. 

2.Neem ‘n gesin aan: Met hierdie 

projek vra ons vir ‘n skenking 

weekliks op Dins- en Donderdae 

van 1x brood; 1x ½ dosyn eiers en 

2L melk. Hierdie kan in die perso-

neelkombuis  afgelewer word.  

3. Skenking van kos vir die                            

voedingskombuis:  

Gr. RR en R: Enige stysel; rys, pap, 

meel, pasta, ens. 

Gr.   1 en 2: Enige vleiserigheid; tu-

na, visblikkies, soya maalvleis, ens. 

Gr.   3 en 4: Blikkieskos; groentes, 

bone 

Gr. 5: Tee, koffie, sop, suiker, ens. 

Gr. 6: Seep, tandepaste, ens. 

Gr. 7: Enige vars produkte; melk, 

brood, groente, vrugte, ens. 

 

Kom ons wees omgee Pieries met 

omgee harte.  

Alle hulp word waardeer. Ouers 

kan bydra soos hulle goed dink. 

AFSKEURSTROKIE VOEDING O/B 23/2021 

NEEM ‘N GESIN AAN 

 

Ek,   _______________________________________________   is bereid om vir 

die jaar ‘n gesin aan te neem en die nodige voorraad by die skool af te lewer. 

 

KONTAKNOMMER  :  ___________________________________  
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