
 

 
 
 
 

                                                                           26 Maart 2021 
Uit die kantoor 

Regulasies rakende Covid-19 

U sou in die laaste tyd in die media waargeneem het dat al meer kinders deur Covid geraak 

word en dat sommige skole regoor die land as gevolg van die toename in positiewe gevalle 

gesluit moes word. 

Hierdie toename onder die kinders hou regstreeks verband met hulle sosiale aktiwiteite na 

skool. Hoe langer die virus met ons is, hoe meer gerus raak ons en ongelukkig is dit veral die 

kinders wat na skool en oor naweke alle veiligheidsmaatreëls verontagsaam. U as ouer sal 

daadwerklik ŉ poging moet aanwend om die erns van die virus weer onder u kind se aandag 

te bring, veral wanneer hulle versoek om by maats te gaan kuier. 

Wat die skool betref, is ons verantwoordelik vir al die kinders en nie net u kind nie en 

daarom wil ons graag die volgende Covid maatreëls/regulasies weer onder u aandag bring: 

I. Indien u kind die oggend siek voel, moet hy/sy nie die oggend skool toe gestuur word 

nie. 

II. Enige leerder wat by die skool of koshuis olik begin voel of enige van die simptome 

het, sal in isolasie geplaas word en die ouer sal gekontak word om sodanige leerder 

te kom haal. 

III. Indien u kind afwesig is, moet u die skool kontak en die rede vir afwesigheid aanmeld. 

(Die kantore is reeds vanaf 07:00 soggens oop.) 

IV. Die riglyne bepaal dat wanneer ŉ kind weens siekte afwesig was, die kind vir 10 dae 

in isolasie moet bly voordat hy/sy terugkeer skool toe.  

V. Indien u kind afwesig is en u as ouer versuim om die skool van die rede vir die 

afwesigheid in te lig, sal daar aangeneem word dat die afwesigheid Covid-verwand is 

en sal u kind vir die 10 dae na die eerste dag van afwesigheid toegang tot die skool 

geweier word. 

VI. Enige kind wat afwesig was mag slegs terugkeer skool toe voor die 10 dae verstreke 

is, indien die leerder vir ŉ Covid toets gegaan het en die uitslag negatief is OF indien ŉ 
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erkende mediese praktisyn die leerder gesond verklaar het. (Bewyse hiervan moet 

met die terugkeer by die skool ingedien word.) 

VII. Waar ŉ leerder in kontak was met ŉ persoon wat hom-/haarself vir Covid-19 laat 

toets het, moet die leerder in isolasie gaan tot die uitslae bekend is. 

VIII. Waar ŉ leerder in kontak was met ŉ persoon wat positief getoets is vir Covid-19, 

moet die leerder vir 10 dae in isolasie gaan. Die 10 dae word bereken vanaf die laaste 

kontak. 

IX. Huiswerk sal aan die leerders wat met ŉ geldige- of Covid-verwante rede afwesig is, 

voorsien word. 

Ons as personeel en skoolgemeenskap doen alles in ons vermoë om ten spyte van die 

virus almal se veiligheid by die skool te verseker en gehalte-onderrig te lewer. Dit 

gaan sover baie goed by die skool en ons wil dit so hou. Ons versoek dus elke ouer en 

leerder se samewerking ten opsigte van die regulasies. 

Hekke 

Die skool se hekke sal soggens steeds 7:00 oopmaak en om 7:20 toemaak. Alle leerders wat 

laat is, moet by die hoofhek inkom en dan by die adminkantoor rapporteer. 

Dramaouers en –leerders 

Ek rig hierdie skrywe aan u om u in te lig oor die eisteddfods van 2021. 

Inskrywings: 

Die inskrywings word deur my beharting en daarom moet leerders teen ‘n afsnydatum hulle 

name opgee vir die items en ook gelde teen ‘n sekere datum betaal. Indien dit nie gebeur 

nie, kan leerders nie inskryf nie. Dit is belangrik dat daar by afsnydatums gehou word. 

Kies van tekste en afrigting: 

Ek help die leerders met die kies van hulle tekste. Hulle kom met voorstelle vir tekste (wat 

hulle op hul eie tuis gesoek het of in die boeke wat ek aan hulle beskikbaar stel) na my en ek 

kan hulle verder help en leiding gee. Die tekste kan gekies word vanaf 31 Maart en 6 – 8 

April. Die afrigting word deur my behartig, maar die leerder is verantwoordelik daarvoor om 

hulle woorde te leer. Leerders moet ook vir repetisies opdaag. Indien leerders nie opdaag 

nie, sonder ‘n mediese sertifikaat of ‘n geskrewe verskoning van die ouer, sal die leerder ‘n 

strafbriefie ontvang. Indien dit ‘n derde maal gebeur, sal die leerder van alle eisteddfods 

onttrek word. 

Deelname 2021: 

Die eisteddfods waaraan ons hierdie jaar deelneem, sal virtueel geskied. Video-opnames  



 

word van die leerder se optrede gemaak en dit word dan aan die betrokke instansie wat die 

eisteddfod reël, gestuur. Indien daar ander metodes gebruik word, sal leerders ingelig word 

sodra inligting beskikbaar is. 

Kleredrag: 

Daar word van leerders verwag om te alle tye netjies te lyk met optredes. Die standaard 

teaterdrag is swart klere. Leerders kan kultuurhempies by die skool (Mnr Loubser) koop, wat 

hulle dan saam met ‘n swart denim (nie geskeur nie) of ‘n netjiese swart sweetpakbroek 

(sonder enige drukwerk) kan aantrek. Hulle moet verkieslik swart skoene (soos Tomy’s of 

pumps) tydens optredes aanhê. 

Onttrek van deelname en boetes: 

Indien ‘n leerder sonder ‘n geldige (mediese) rede onttrek van eisteddfod nadat inskrywings 

al ingestuur is, of op die dag van optrede sonder ‘n geldige rede onttrek, sal daar ‘n boete 

(gelykstaande aan die inskrywingsfooi) betaalbaar wees. Hierdie boetegelde sal aangewend 

word om koste t.o.v. busvervoer (in die toekoms) te dek.  

Omdat ons nou in ‘n onseker tyd is, is dit moontlik dat datums kan verander. Sou dit gebeur 

dat enige datums verander, sal ek u so gou as moontlik daarvan verwittig. 

Ek hoop ek kan staatmaak op u ondersteuning t.o.v. die geheelontwikkeling van u kind. 

Indien ‘n leerder nie ‘n vorm by me Tamponi ontvang het nie kan hy/sy dit by me Tamponi 

gaan afhaal. 

Hekke 

Die skool se hekke sal soggens steeds 7:00 oopmaak en om 7:20 toemaak. Alle leerders wat 

laat is, moet by die hoofhek inkom en dan by die adminkantoor rapporteer. 

Atltetiek  

Chris - Mari Nel en Anli Engelbrecht het die afgelope naweek, 17 – 20 Maart 2021 weer hulle 

staal gewys op die atletiekbaan. 

Uitslae:  

Chris - Mari Nel 

20 Maart WPA liga 2 te Groenpunt 

O.16 Gewigstoot - 13,64m, 1ste plek asook 'n nuwe rekord 

O.16 Diskus - 41,80m, 1ste plek asook 'n nuwe rekord 

O.16 Hammergooi - 39,44m, 1ste plek. 

 

 



 

Anli Engelbrecht 

Twee Boland byeenkomste deelgeneem te Paarl 

17 Maart  

O.16 Spiesgooi - 36,87m, 2de plek 

20 Maart  

O.16 Spiesgooi - 36,51m, 3de plek. 

Knap gedaan julle twee, hou so vol! 

 
Chris-Mari Nel 

 

 

 
Anli Engelbrecht 

Baie sterkte aan Chris-Mari Nel, Anli Engelbrecht en Anja Coetzee wat op 26 en 27 Maart 

aan die laaste Boland-atletiekbyeenkoms deelneem. Na afloop van  hierdie byeenkoms sal 

daar ‘n Boland-atletiekspan gekies word.  

Die drie dogters gaan aan verskeie items deelneem: 

Chris-Mari neem deel aan hamergooi, diskus en gewigstoot, Anli aan spiesgooi en Anja aan 

hamergooi. 

Ons weet dit sal goed gaan! 

 

 

Hoërskool Vredendal die tuiste van Trotse Dallers. 


