
 
NUUSBRIEF: MEI 2016 

 

Geagte Ouer/Voog  

 

 

 

 

 

 

 

Die gebou langsaan vorder vinning en begin al vorm aanneem. In die toekoms, sal die nuwe perseel as Curro Castle 
Tots bekend staan en ons is baie opgewonde om met die nuwe fase te begin.  

ANDER NUUS… 

 

DANKIE  

Ons bedank graag vir Ellen Janeke en Jacques Pretorius, ouers van Dewald Pretorius in die Pikkewyneklas, vir hul 
vrygewige bydrae van R10 000. Die fondse is gebruik om bedjies aan te koop vir een van die oorblywende klasse.  
 
MOEDERSDAG VERRASSING  
Op Vrydag, 6 Mei, het die mammas ŉ lekker koppie warm sjokolade geniet om Moedersdag te vier. Hulle het elkeen ŉ 
foto met hul kleinding geneem, wat die oggend baie spesiaal gemaak het! Kyk gerus na die foto’s wat op die Curro 
Krugersdorp Facebook-bladsy geplaas is.  
 
REIS OM DIE WÊRELD 
Ons het ons eie kultuurdag op Vrydag, 13 Mei gehou. Al die klasse het baie moeite gedoen om dit op te tooi volgens 
die lande wat hulle verteenwoordig het. Die leerders het na die verskillende klasse beweeg waar hulle ietsie nuuts 
geleer het oor elke land. Hulle kon ook van die kos proe wat kenmerkend is van die land wat hulle besoek het. Dankie 
aan al die ouers wat ŉ bydra gelewer het en aan al die opvoeders, dit was ŉ groot sukses. Foto’s kan op die Curro 
Krugersdorp Facebook-bladsy besigtig word. 
 
“COMRADES” 
Ons tema vir die week van 30 Mei is “Comrades”. Moet nie van die maraton vergeet wat op Saterdag, 4 Junie, gehou 
word nie. Die leerders gaan deelneem en die oggend met hul familie geniet. Dit is een van ons hoof 
fondsinsamelingsprojekte, so ondersteun ons asseblief! Ons sien uit na ŉ wonderlike, pret oggend.  
 
Baie geluk aan al ons ouers wat die afgelope naweek aan die Comrades Maraton deelgeneem het, ons is baie trots 
op julle!         
 
SKOENE  
Leerders moet asseblief hul skoene tydens die koue wintermaande aanhou. Maak asseblief seker dat u kind se klere 
deeglik gemerk is aangesien leerders hul dik baadjies en truie deur die loop van die dag uittrek. Gaan asseblief die 
kleremandjie deur aan die einde van die dag. Alle onopgeëisde klere word in die “verlore klere” mandjie geplaas wat 
in die voorportaal staan.  
 
EVALUERING  
Leerder-evaluering begin Maandag, 6 Junie, maar aangesien ons reeds twee skooldae oor die langnaweek van 16 en 
17 Junie verloor, het ons op Dinsdag, 24 Mei en Donderdag, 26 Mei ook geëvalueer. Maak asseblief seker dat                                  
u kind skool bywoon.  
 
LANGNAWEEK  
Donderdag, 16 Junie is ŉ publieke vakansiedag, so Vrydag, 17 Junie sal ŉ skoolvakansiedag wees. Die 
nasorgpersoneel sal ŉ vakansieprogram aanbied aangesien die opvoeders op verlof sal wees. Ons sal weer ŉ tweet 
uitstuur om vas te stel hoeveel leerders dit sal bywoon, soos wat ons met die April langnaweek gedoen het. 
 
 

 

 

Ek hoop almal bly warm want die winter is definitief nou hier.  

Dit was ŉ taamlike besige maand en ek en die personeel, wil graag van die geleentheid gebruik 
maak om ons waardering uit te spreek, oor al die positiewe terugvoer en ondersteuning wat ons 
ontvang het gedurende hierdie oorgangstydperk. Ek voel geëerd om die posisie by Ansie oor te 
neem en sien uit na die nuwe en opwindende hoofstuk van my loopbaan.  



SKOOLURE  

Ons doen ŉ beroep op ouers om hul kinders asseblief betyds af te laai. Daar is nog heelwat ouers wat hul kinders na 

8:00 aflaai. Formele skool begin stiptelik om 8:00. Deur laat op te daag, maak u nie net inbraak op die opvoeder wat 

met haar les wil begin nie, die hele klas word ook ontstig. Ons benodig u samewerking hiermee asseblief. Gereelde 

laatkommers sal aan bestuur gerapporteer word.  

 

Tussen 8:00 en 12:00, moet ouers by die kantoor rapporteer as u, u kind wil oplaai. Die administratiewe personeel sal 

u kind by die speelgrond of klas gaan haal. Die reëling vorm deel van ons sekuriteit by die skool. 

 

SEKURITEIT  

Ons wil graag die volgende sake onder u aandag bring:  

 

1. HEKSEKURITEIT 
Weens die volgende redes moet u asseblief nie die sekuriteitskode van die hek, aan u kinders gee nie: 

 Leerders of boeties/sussies hardloop dikwels voor hul ouers uit om die hek oop te maak. Sodra die laaste 
uitgangshek oop is, is dit maklik vir die kinders om tot in die parkeerarea te hardloop, wat tot ernstige 
ongelukke kan lei. Maak asseblief seker dat u saam met u kind/ers deur die hek loop. 

 Leerders of boeties/sussies betree die gebou voor hulle ouers en laat mense sonder ‘n kode in die gebou 
in. Kinders beskik nie oor die vermoë om te oordeel wie hier hoort en wie nie. 

 Leerders is ook geneig om die verkeerde kode in te sleutel. Die sisteem moet homself dan eers weer 
instel voordat iemand die gebou kan binnegaan of verlaat. 

 
Wees asseblief versigtig wie u toelaat om saam met u by die hek in te gaan. Die administratiewe personeel 
sal enige persoon wat nie die kode het nie, bystaan. Lê asseblief dieselfde versigtigheid aan die dag wanneer 
u hierdie kode gebruik, as wanneer u, u huis se alarmkode gebruik. U kind se veiligheid is per slot van 
rekening op die spel. 

 
2.   PARKEERAREA 

Wees asseblief bedagsaam teenoor die ander bestuurders en maak seker dat u nie in verbode areas of in die 
ry-deur area parkeer nie. Moet asseblief nie op u selfoon praat wanneer u in die parkeerarea ry nie. 

 
Daar was ‘n toename in gevalle waar die sluitaksie van motors belemmer word en veral skole is sagte teikens. 
Wag ‘n minuut of wat nadat u, u motor gesluit het en maak dan weer seker dat dit gesluit is. Moenie 
waardevolle besittings binne sig van verbygangers laat nie. Sodra die oortreders die sluittoestel belemmer 
het, maak hulle die deur oop en gryp wat sigbaar is. Hierdie inbrake vind gewoonlik gedurende spitstyd in 
besige parkeerareas plaas. 
 

U samewerking ten opstigte van die skool se sekuriteit sal hoogs waardeer word. Kommunikeer asseblief hierdie 
inligting aan persone wat u kind namens u op-en aflaai. 
 
BESOEKURE  
Vanaf 1 Junie, gaan ons besoekure verander na Donderdagoggende; 8:00 vir 8:15 in stede van 10:00, soos dit 
huidiglik is. Ouers wat hul kinders hier by ons wil inskryf, sal Curro Castle dus eers besoek voordat hulle die laerskool 
om 9:00 besoek. Gee asseblief die inligting deur aan enige iemand waarvan u weet wat die skool wil kom besoek. 
 
JAARLIKSE KONSERT  
Neem asseblief kennis dat die jaarlikse konsert nou nie meer op Vrydag, 16 September sal plaasvind nie, maar is 
twee dae vroeër, op Woensdagaand, 14 September.  
 
                        
Curro-groete 

 

 

 

_______________________ 

HELENA H. J. V VUUREN 

FASEHOOF 

 

“Jy kan nie iets vir iemand leer nie. Jy kan hom net help 

om dit vir homself te ontdek.” - Galileo 


