
       

 

 

 

3 Oktober 2019 

Geagte Ouers 

OMSENDBRIEF  

Soos die vierde kwartaal van 2019 einde se kant toe staan, wil ek graag my opregte dank uitspreek 
teenoor elke ouer wat die skool ondersteun.  Dankie vir u tyd en moeite om u kind te besorg by al 
die aktiwitiete wat die skool aanbied. 

Graag wil ek die volgende sake aanroer: 

MATRIEKS 

Ons wens die graad 12-leerders groot welslae toe vir die finale eksamen wat net om die draai is.  
Ons is opreg trots op elkeen wat die lenteskool so mooi ondersteun het. 

Ons herinner ons matrieks daaraan dat die finale hersiening en voorbereiding van uiterste belang is 
om te verseker dat elke leerder na verdienste presteer. 

Maak asseblief seker dat u bewus is van die matriekprogram vir die Kerkafsluiting, Matriekuitstap-
dag en prysuitdeling die volgende twee weke. 

Ons verwag die volgende van ons matrieks: 

* Om al die klasse by te woon tot en met Woensdag 9 Oktober. 

* Om regdeur die eksamen die grootste mate van dissipline, netheid en die beste gedrag ten 
 alle tye te openbaar. 

* Om tot op die einde hard te werk en goed voor te berei vir alle vraestelle. 

Ons allerbeste wense vergesel elke graad 12-kandidaat. 

BELANGRIKE INLIGTING  

* Donderdag 10 Oktober:  Kerkafsluiting vir matrieks by Bellville Riebeeck NG-gemeente 

 Gr. 8 – 11 vorm erewag 
 Gr. 11’s woon diens by 

Gr. 8 – 10 verlaat skool om 13:00 (toesig is beskikbaar vir leerders met vervoerprobleme) 
 

* Vrydag 11 Oktober:  
 Gr. 8 – 10 kom eers 10:00 skool toe (toesig is beskikbaar vir leerders met vervoerprobleme) 
 Register vir gr. 11’s tot 08:15 en hulle verdaag dan na die saal 
 Matrieks kom in aantreevierkant bymekaar vanaf 08:00 vir saal 
 Al die periodes word gevolg na die matrieks weg is. 
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ORKES:  30-JARIGE FEESKONSERT 

Die orkes vier vanjaar hulle 30-jarige bestaan in die Hugo Lamprechts Ouditorium op Saterdag 5 
Oktober 2019.  Kaartjies is by die deure beskikbaar @ R100 vir ’n volwassene en R75 vir ’n kind. 

U moet nie hierdie ongelooflike geleentheid misloop nie.  Ondersteun asseblief die skool. 

 

PRETDRAF 

Die pretdraf vind op Woensdag 16 Oktober om 18:30 plaas.  Dit word saam met die Bellville 
Atletiekklub se bekende BAKGAT WP Wedloop gehou.  Ons moedig ons leerders aan om saam te 
kom stap of draf vir 5 km.  Inskrywingsgeld is R30.  (’n Aparte brief in verband hiermee word saam 
met die Rapporte uitgestuur). 
 

Baie sterkte vir al die aktiwiteite van hierdie kwartaal. 

Onthou egter dat die eindeksamen van gr. 8 – 11 die belangrikste saak is waaraan daar in die 4de 
kwartaal aandag gegee moet word.  Deur nou te begin werk, kan énige punt nog verbeter word. 

Daar moet onthou word dat die eindeksamen ’n belangrike rol speel in die jaarpunt: 

Gr.    8 & 9 :  Eindeksamen vorm 60% van die jaarpunt. 
Gr. 10 & 11 :  Eindeksamen vorm 75% van die jaarpunt. 

 

Paratus ad Omnia 

 

 

Deon du Plessis 
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