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DRINGENDE VERSOEK 

Geagte ouers, 

Hiermee weer ‘n dringende versoek aan 

ons ouers.  

Daar word toenemend klagtes van die 

inwoners ontvang oor ouers wat nie ver-

keersreëls nakom nie.  

Ouers wat leerders aflaai in die oggende 

en weer oplaai in die middae parkeer in 

die ryvlak en verhoed ander motoriste 

om verby te ry. Leerders hardloop oor 

die pad sonder om te kyk vir aan-

komende verkeer. 

Dit gebeur verder dat ouers dit sien as ‘n 

geleentheid om eers te kuier. Asseblief 

die verkeersdruk neem baie toe en stel 

ons leerders se veiligheid in gevaar.  

Indien daar nie gehoor aan gegee word 

nie sal ons genoodsaak wees om strenger 

op te tree en die verkeerspolisie te kon-

tak om ouers te vervolg. 

 

U samewerking sal opreg waardeer word. 

TENNIS 

Die tennisliga skop  af 

die week. Ons seuns 

oop span speel teen 

Laerskool Danie  

Malan vanmiddag, 

Daar sal die week net Dinsdag                       

tennisoefening wees. Ons personeel 

het Donderdag opleiding. 

Buite Kurrikulêre Aktiwiteite 

Die besluit is geneem dat daar slegs koor 

en tennis aangebied gaan word vir 

kwartaal drie (3). Krieket  en sagtebal 

gaan nie plaasvind nie, aangesien daar 

nie genoeg toerusting is vir al die spelers 

nie. 

Dit is duidelik deur die onderskeie unies 

bepaal dat GEEN toerusting gedeel mag 

word nie en dit onregverdig sal wees om 

leerders wat nie toerusting kan bekostig 

nie, uit te sluit. Skole wat in ons liga 

deelneem het ook onttrek. 

 

As skool is die besluit geneem om eeder 

die tyd te gebruik om te fokus op die 

akademie. Personeel is in die middae 

besig met Remediënde onderrig/

heronderrig om agterstande in te haal. 

Die naskoolsentrum is so gestruktureer 

dat personeel (opvoeders) diens doen en 

verdere hulpverlening met skoolwerk 

verleen aan leerders. 

 

Met hierdie reëlings hoop en vertrou ons 

dat ons leerders bevoordeel sal word en 

sterker akademies uit die stryd sal tree. 

 



 
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 

NAELS EN HARE 

Netheid van ons leerders is vir ons baie belangrik. Ons wil graag ‘n versoek rig dat u 

asseblief u kind se hare sal kontroleer, dat dit volgens die skool se beleid gesny of vasge-

maak sal wees. Daarmee saam sal daar ook na die leerders se naels gekyk word asook 

hulle algemene voorkoms op Maandag 6 September 2021. 

KONTAK VAN PERSONEEL 

Ons doen ‘n beroep dat geen 

onderwyser tydens skoolure 

op hul selfone gekontak mag 

word nie. 

Indien daar ‘n noodgeval is, 

kontak die skool. 

Die onderwysers sal 

beskikbaar wees vanaf 13:30 

tot 16:00. 

Ons vra dat u asseblief ook 

hulle privaatheid sal                        

respekteer. 

VOEDING 

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 26 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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