
 
 
 

 

NUUSBRIEF: MAART 2016  

 

Geagte Ouer/Voog   

 
 
 
 
 
 
Soos u reeds weet, begin ons die nuwe kwartaal met bestuursveranderinge wanneer Helena Hern-Jansen van Vuuren 

my plek inneem as Fasehoof. Ons verwag ook dat die opknappings aan die gebou langsaan gaan begin vir die halfjaar 

inskrywings. 

 

ANDER NUUS… 

 

PERSONEELSAKE  

Ons sê totsiens aan Palesa Williams, Intern by die Groep 3 Tiny Tiger-klas en Ennie Dintwe, wat vir jare lank ons kok 

was. Ons wens hulle net die beste toe met hul nuwe toekomsplanne.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

VORIGE GELEENTHEDE   

Ons leerders het die Sprayathon-oggend baie geniet. Hul hare was in verskillende kleure en vorms gespuit. Ons het dit 

ook geniet om ŉ bietjie laf te wees op Skrikkeldag. Opvoeders en leerders het almal hul klere agterste-voor-om 

aangetrek, net om bietjie anders te wees. Om die foto’s te besigtig, kan u gerus die Curro Krugersdorp Facebook-bladsy 

besoek. 

 
CURRO GAAN GROEN - 2016    

Alle Curro skole word uitgedaag om deel te neem aan ŉ groen projek vir 2016 en Castle se projek is erdwurmboerdery. 

Ons erdwurmplaas sal maandeliks van klas tot klas beweeg en huidiglik is dit by die Butterfly-klas. Die leerders moet 

die wurms, skille en ander organiese afval van die kombuis, voer. Die wurms produseer wurmtee wat baie voedsaam 

is vir plante. Die klasse sal botteltjies wurmtee, teen R5 elk, aan hul ouers verkoop en later sal ons nog ŉ erdwurmplaas 

aankoop. Terwyl die leerders die glibberige wurms geniet, leer hulle ook hoe om op ŉ goeie manier van afval ontslae te 

raak, die belangrikheid van erdwurms in die grond en die voedsaamheid van die tee vir plante. Kom ondersteun ons 

asseblief hiermee.  

 

VAKANSIEPROGRAM  

Die skool sluit Vrydag 18 Maart en die nasorgspan maak reg vir ŉ propvol vakansieprogram. Onthou asseblief dat daar 

geen formele buitemuurse-aktiwiteite in die middae tydens die vakansieprogram aangebied word nie dus moet alle 

halfdag-leerders teen 14:00 opgelaai word. Maak asseblief van die nasorgtelefoonnommer gebruik tydens die vakansie: 

061 465 3027. 

Patience James, wat al in die 

verlede in die kombuis uitgehelp 

het, neem nou die permanente 

posisie as kok in.  

 

Simoné Basson het onlangs by 

ons begin as nasorgassistent.  

 

  

Ons het aan die einde van ŉ besige kwartaal gekom en almal sien sekerlik uit na ŉ 

welverdiende ruskans. Baie dankie aan al die personeel vir al hul moeite en aan al die 

leerders wat hard gewerk het. Dankie aan die ouers wat ons ondersteun het, ons sien uit na 

u volgehoue ondersteuning volgende kwartaal.  



 
 
 
SEKURITEIT   
Daar is baie belangrike punte oor sekuriteit- en logistiese aspekte wat ons graag weer onder u aandag wil bring. 
 
Sekuriteitshek 

Moet asseblief nie die sekuriteitskode vir die oopmaak van die hek aan u kinders gee nie. Kinders 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. Ons het ‘n paar voorvalle gehad waar leerders of boeties/sussies voor hulle ouers die gebou betree het en 

mense sonder ‘n kode in die gebou laat inkom het. 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 ditself 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. Hou die kode vertroulik en lê asseblief dieselfde versigtigheid, wanneer u 

hierdie kode gebruik, aan die dag as waarmee u, u huis se alarmkode gebruik. Al ons kinders se veiligheid is per slot 

van rekening op die spel. 

 

Bywoningsregisters 

Dit is uiters belangrik dat u, u kinders daagliks in- en uitteken aangesien hierdie registers in noodgevalle gebruik word 

om vas te stel of u kind op die perseel is of nie. As die kleintjies toegelaat word om in die registers te skryf, is dit baie 

moeilik om te sien of ‘n leerder in- of uitgeteken is. Ouers moet ons asseblief hiermee ondersteun. Die registers mag 

slegs deur volwassenes geteken word. 

 

Parkeerarea 

Wees asseblief bedagsaam teenoor die ander bestuurders en maak seker dat u nie in bepaalde areas of in die ry-deur 

area parkeer nie. 

 

Dit is niks nuut in ons area dat die sluitaksie van motors belemmer word nie 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 in 

die sig van verbygangers laat nie. Sodra die oortreders die sluittoestel belemmer het, maak hulle die deur oop en gryp 

wat sigbaar is en stap dan rustig weg. Hierdie inbrake vind gewoonlik gedurende spitstyd in besige parkeerareas plaas.  
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 seedier kleivis seedier

 Familiedag  Ons versier ŉ Ons maak ŉ Ons maak ŉ

  

Bak-en-brou  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag

   Poppespel - 9 vm   

 

Menseregtedag

Paashaas!!!

 Paashaas!!! Opstanding van Jesus Goeie Vrydag  

 

Ons maak ŉ

Voltooiing van die  

  

NASORG VAKANSIEPROGRAM - MAART

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag

NASORG VAKANSIEPROGRAM - APRIL

 

 

  Opeles - 9 vm     

  Jeremiah Potters   kuns  

 

oseaan jell iebekers!!!  

 

  

   

   

 Buite-plesierdag!  

  Kindermusik  

 Opeles - 9 vm Skool heropen



Ons vertrou dat alle ouers begrip daarvoor sal hê waarom ons bepaalde reëls het en vra u steun in die verband. 

Kommunikeer hierdie inligting asseblief aan alle persone wat u kind namens u by die skool kom haal. Die skool dra 

slegs die beste belang van die leerders en hul families op die hart. 

 

Reis veilig indien u weggaan vir die vakansie. Mag hierdie Paastyd gevul wees met liefde en vrede en mag ons daagliks 

besef wat Paasfees regtig vir ons beteken.  

 

 

Curro-groete     

 

 

 

____________________ 

ANSIE OLIVIER 

FASEHOOF 

 

 

 

 

 
 

 

ADVERTENSIES 

 

https://www.google.co.za/url?url=https://www.sharefaith.com/category/cross-clipart_6.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjF6vOvqMfLAhXC7g4KHeMjDX4QwW4IIzAH&usg=AFQjCNFp61LCRJlu1NlwUStI1XDhApflIw

