
 

  

 
 

Hier is ons aan die einde van Februarie en ons 
wonder waarheen het die tyd gegaan? Al ons 
bestaande en nuwe leerders is nou mooi 
ingeskakel by die roetine, sodat ons die laaste 
maand kan aandurf voor die vakansie aanbreek. 

Ons wil u herinner om na ons Facebook-blad te 
gaan kyk vir oulike foto’s van ons leerders.  

 U kan die QR-Kode hieronder met u slimfoon 
skandeer om op die Facebook-blad te beland.  
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Ons het al reeds ŉ besige skedule agter die rug. 
Vroeg in Februarie het ons ŉ ouerpraatjie gehad 
oor emosionele ontwikkeling in kleuters en 
roetines. Dankie vir die ondersteuning wat u as 
ouers getoon het, dit was wonderlik om so ŉ goeie 
bywoning van ouers te hê. 

 

 

 

Valentysdag was beslis nie vergete nie. Die leerders 
het te vrolik gelyk, geklee in rooi, wit of pienk. Die 
kleingoed het aandagtig gesit en luister na die 
liefdevolle boodskappies wat hul ouers vir hulle 
geskryf het.  

 

 

 

Ander Nuus 



  

   

           

Die Groep 5 leerders sal, as deel van ons 
dienste, in Maart hulle jaarlikse gehoor -en sig 
toetse ondergaan. Die Groep 4 leerders, gaan 
hierdie jaar vir die eerste keer ook sigtoetse 
doen. Al hierdie toetse sal gedoen word teen 
geen ekstra kostes nie. Verdere inligting sal 
nader aan die tyd uitgestuur word. 
 

Personeelsake 
Ons heet vir Stefanie van Tonder baie welkom. 
Stefanie is ons nuwe Opvoeder van die groep 4 
Goggaliefie-klas. Ons hoop jy sal sommer baie 
gelukkig wees hier by ons, Stefanie. 

                               
 
Heather Robinson is ons nuwe Intern wat 
huidiglik by die TOTS leerders uithelp. Welkom 
Heather, ons hoop jy voel sommer gou tuis. 

                               

Die leerders het baie pret gehad tydens die 
“Sprayathon”, hulle het sommer baie gespog met 
die kleurvolle haarstyle waarmee hulle huis toe 
gegaan het. 

 

 

 

Opkomende Geleenthede                    
 

 

 

Ons herinner julle aan Ouma -en Oupadag wat in 
Maart gaan wees. Dit gaan ŉ lekker oggend saam 
wees, waaroor die kleintjies nou al baie 
opgewonde oor raak. Onthou asb. dat die piekniek 
op Vrydag, 17 Maart om 08:00 by die Curro 
Krugersdorp Hoërskool gehou sal word. 


