
 

 

 

 

 

1 Augustus 2020 
 
Beste Ouers 
 
Graag wil ek u net herinner wat die komende week (3 – 7 Augustus) gaan gebeur soos die inligting in 
die vorige brief aan u uiteengesit is. 
 
Die skool heropen slegs vir die matrieks. 

• Maandag 3 Augustus: Slegs die graad 12-leerders wat die basislynassessering voltooi, kom skool 
toe. Onthou daar is twee sessies. Basislynassessering word voltooi in FWE II/EKO II/VST/IT. 

 

• Dinsdag 4 Augustus: Die skool heropen vir al die matrieks. Volle skooldag met al die periodes! 
 
Graad 12-leerders moet elke dag tot en met die rekordeksamen skool toe kom. Die finale datums sal 
volgende week aan die hele skool bekendgemaak word, sodra ons die aangepaste skoolkalender 
bestudeer het. Die datums het egter weer verander en ons sal die kalender weer moet aanpas. 
 
Wat egter ononderhandelbaar is, is dat die matrieks elke dag by die skool moet wees om sillabusse af 
te handel en die nodige hersiening te doen. Ons het begrip dat hierdie veranderinge baie verwarring 
skep. Matrieks moet egter fokus op hulle akademie om die beste moontlike resultate te behaal. 
 
Die beplanning is vir die ander grade om teen 12 Augustus by die skool in te skakel. Finale beplanning 
sal ook gedurende die komende week aan u uitgestuur word. Die volgende datums is wel beskikbaar: 
 

1. Die skoolvakansiedag van 11 Augustus verval 
2. Nuwe skoolvakansie: skole sluit op 23 Oktober en heropen op 2 November 
3. Matriekeksamen vanaf 5 November – 15 Desember 
4. Skole sluit op 15 Desember 
5. Merk van matriekvraestelle vanaf 4 – 22 Januarie 2021 
6. Skole heropen op 25 Januarie 2021 
7. Matriekuitslae word op 23 Februarie 2021 bekendgemaak 

 
Ons vra dat almal kalm en rustig sal bly. Ons sal probeer om so gou moontlik die inligting aan u deur te 
stuur. 
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