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“Women are the real architects of society.” 
- Harriet Beecher Stowe* 

 
Ons het ’n paar dae gelede as ’n nasie Vrouedag 
herdenk en bring vandag graag hulde aan ieder 
en élke vrou in ons land wat so ’n groot rol in ons 
families, in ons werksplekke en in die breë 
gemeenskap speel. Julle is besig met die 
vorming van ons toekoms!  
 
Aanstaande week is ons leerders op die verhoog 
met ons 2016-revue. Ek wil graag elke leerder en 
onderwyser bedank vir hul harde werk. Ons sien 
almal geweldig uit na die “Millennium of Music”!  
 
Ek is opreg dankbaar vir elke leerder en 
onderwyser wat tans aktief betrokke is by ons 
skool se aktiwiteite. Die bestuur gaan op ’n 
beplanningsnaweek aan die einde van Augustus 
waar daar naas die 2017 akademiese 
beplanning, ook waterskeidende besluite oor ons 
sport en kultuur geneem sal word. Die skool sal 
vir hierdie doel op Vrydag, 26 Augustus om 12:30 
sluit. 
  
Ons Sportbestuurder, mnr. Gerhardt Burger het 
bedank en het die diens van Curro Roodeplaat 
met onmiddellike effek verlaat. Ek bedank hom 
graag vir sy bydraes op die sportveld oor die 
afgelope paar jare. Die Sportbestuurder- sowel 
as die Bemarkerspos sal in die nabye toekoms 
geadverteer word.  
 
Ferdi Niemand 
* Amerikaanse skrywer 
 
 

 
 
Revue-koors loop hoog en swaaiende lyfies op 
die maat van harde musiek voer die bo-toon dié 
week…. Baie dankie aan elke ouer wat so 
ywerig gehelp het met die maak van die 
kostuums. Dit beloof om ŉ kleurvolle 
kultuurgeleentheid  te wees! Maak seker dat u 
so gou as moontlik  kaartjies vir die geleentheid 
koop, indien u nie reeds het nie! 
 

Talle ongemerkte klere eindig in die kantoor op. 
Ons versoek u vriendelik om seker te maak dat 
u kind se klere duidelik gemerk is. 
 
Borgvorms vir die jaarlikse kaskarwedren is 
reeds aan u kind uitgedeel. Dit is ons jaarlikse 
hoof-fondsinsamelingsprojek en ons glo dat elke 
leerder, ouer en onderwyser gaan saamspan 
om dit weereens ŉ reuse sukses te maak.  
 
Vir u gerief kan skoolgelde nou by ontvangs 
betaal word deur u bankkaart te gebruik. Maak 
gerus van die nuwe kaartstelsel gebruik. 
 
Neem asseblief kennis dat graad R tot graad 7- 
leerders alle klasse tot aan die einde van hul 
onderskeie skoolure elke dag moet bywoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ons versoek ouers vriendelik om by die snoepie-
area vir u kinders te wag en nie onderrigtyd te 
ontwrig deur u kind vroeër by die klas te gaan 
afhaal nie. 
 
Baie dankie vir u aaneenlopende ondersteuning 
teenoor die skool en al die aktiwiteite. 
 
Alta Theunissen 
 
Gronslagfase 
Ons herinner u graag dat skool om 07:45 in die 
oggend begin.  Teen 07:45 wanneer die klok lui, 
moet leerders reeds reg wees om aan te tree in 
die vierkant.  Dit is altyd ŉ goeie idee om u kind 
reeds 15 minute voor die aanvang van skool by 
die skool te hê, sodat hy/sy bietjie speeltyd met 
sy/haar vriende op die veld kan hê en om hulle ŉ 
kansie te gee vir sosialisering voor die aanvang 
van die formele skooldag. 
 

Graad 1                                                               
Dit is weer daai tyd en al die Graad Eens is baie 
opgewonde oor die revue.  Ons kan nie wag dat 
ma en pa ons op die verhoog sien nie.    Ons is 
seker julle sal die musiek van die 90’s geniet!  
Moenie bekommer nie, ouma en oupa sal jou 
alles van die 50’s vertel.  Sien julle later! 

Graad 2                                                             
Die graad twee leerders is baie opgewonde oor 
die revue en ons kan nie wag om dit aan u voor 
te dra nie. Die toets wat vir Vrydag  19 Augustus 
geskeduleer is sal uitgestel word tot Maandag  
22 Augustus 2016. Daar sal geen buitemuurse 
aktiwiteite plaasvind gedurende die week van die 
revue nie en huiswerk sal ook in die klasse klaar 
gemaak word. 

Graad 3                                                       
Onthou asseblief van die volgende datums vir die 
praatjies asook ons projek, soos aangedui in ons 
Huiswerk boeke. 

 26 Augustus: Huistaal praatjie oor jou 

gunsteling plek.  

 02 September: Eerste Addisionele taal: ŉ 

Reis om die wêreld 

 05-09 September: Werk aan ons 

plakkaat/ boek oor Bedreigde Spesies 

 09 September: Plakkaat/Boek aanbieding 

in die klas oor Bedreigde Spesies 

 

  

 
Soos wat julle almal bewus is, ons oefen baie 
hard aan ons Revue wat om die draai is. Ons 
kostuums het gearriveer gister en dit lyk 
asemrowend! Moenie vergeet om julle kaartjies 
vroegtydig te koop nie sodat julle ŉ goeie sitplek 
kan kry! Dit gaan ŉ aand wees om te onthou! 
 
Intermediêre Fase 
Leerders het reeds hul assesseringsplanne 
ontvang.  Dit is ook deurgestuur na die leerders 
se tablette.  Maak asseblief seker dat u deur die 
assesseringsplanne met u kind werk om 
sodoende seker te maak dat u kennis dra van al 
die assesserings hierdie kwartaal.   
 
ŉ Opsommende assesseringsprogram (in 
kalendervorm) is ook op die webwerf beskikbaar.  
Ons noem ook net weer dat, indien leerders 
afwesig is tydens ŉ assessering, en nie ŉ 
mediese sertifikaat daarvoor indien nie, sodanige 
leerder nul vir daardie assessering sal kry.   
 
Die rapportpunt hierdie kwartaal word bepaal 
deur kwartaaltoetse (Dinsdae en Donderdae)  en 
klas-assesserings.  Let asseblief daarop dat 
punte op die assesseringsplan mag verskil van 
rapportpunte, aangesien daar verskillende 
gewigte daaraan toegeken word.   
Assessering vir kwartaal 3 werk soos volg: 

GRAAD DEURLOPENDE 
ASSESSERING 

KWARTAAL 
TOETS 

Gr 4 – 6 75% (met sub-
gewigte per 
assessering) 

25% 

Gr 7 60% (met 
subgewigte per 
assessering) 

40% 

 
Sokker 
Die graad 5, 6 en 7 leerders word uitgenooi om 
te kom sokker speel. 
Die oefentye is op Woensdae en Vrydae van 
14:15 tot 15:15. 
 
Krieket 
Net ŉ herinnering dat die o.9 (Graad 1, 2 en 3), 
o.11 en o.13 krieketspanne op Maandae, 
Dinsdae en Donderdae van 14:15 tot 15:15 sal 
oefen. 
Die o.11 en o.13 spanne het in wedstryde teen 
Laerskool Voortrekker Eeufees gespeel. Beide 
die spanne het hul wedstryde gewen. Geluk aan 
almal betrokke! 
Die o.9 span het teen Eduplex gespeel en ŉ baie 
taai wedstryd verloor. Hou aan probeer seuns. 
 
                                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lounge 
 
Tel:      061 216 3967 
 
Email:      roodeplaat@gritprocurement.co.za
       
Ure:     Maandag- Dinsdag:          10:00-15:00 
     Woensdag- Donderdag:   07:00-12:00 

 
Garsfontein Kinder Kultuur Fees 
Ons skool was verlede week, baie goed 
verteenwoordig by die Garsfontein Kinder 
Kultuurfees . Ons wil graag al ons drama 
leerders, ons dansers en ons Junior Koor , 
bedank vir hul deelname. Vir baie van hulle was 
dit 'n lang dag, maar hul entoesiasme en 
beleefde gedrag, was voorbeeldig regdeur! 
Juffrou Felicia, Valmerie, Sanet en Alet  het 
gehelp met die afrigting en het ook  die leerders 
na die Fees vergesel. Ons bedank hulle ook vir 
hul waardevolle insette. Die leerders was 
verheug om ook hul ouers teenwoordig te hê, en 
dit  was 'n onvergeetlike aand vir almal! 
 

Kungwini Eisteddfod voorbereiding en 
betalings 
Leerders wat ingeskryf het vir die Kuns kategorie  
en 'n plek en tyd nodig het, om aan hul finale 
produkte te werk, is welkom om na juffrou Felicia 
se klas te kom,  onderskeidelik op 'n Maandag 
en/of Dinsdag. Hulle moet kom met hul eie kuns 
voorrade. Daar sal toesig wees vir die leerders, 
maar hulle moet op hulle eie werk en volgens die 
Eisteddfod riglyne wat aan hulle gegee was.   
 

Hierdie voorbereiding tydperk sal wees vanaf 
Maandag 22 Augustus - Dinsdag 13 September 
vanaf 14: 00 -15: 00. 
 
Leerders wat  vir die Voorbereide Lees en 
Poësie kategorieë ingeskryf het, was aangewys 
om met juffrouens Maryke, Jaenique, Natasha en 
Felicia, onderskeidelik te werk. Hierdie 
onderwysers sal die leerders help om voor te 
berei vir hul Eisteddfod. Ons wil graag die ouers 
vra, dat u verseker, dat u kind voorbereid kom na 
hierdie oefensessies en dat hulle ook betyds sal 
wees. 
 
Onthou asseblief dat die inskrywings gelde is 
betaalbaar teen Vrydag 12 Augustus. 
 
Kultuurweek 
Die visie van die Departement Kultuur was nog 
altyd om kultuur-verwante aktiwiteite, meer 
sigbaar en toeganklik hier by die skool te maak 
en om by ons leerders 'n bewustheid van die 
verskillende aspekte van ons samelewing aan te 
kweek. Vir hierdie doel, ons het 'n paar aktiwiteite 
beplan, wat voordelig vir almal sal wees 

 



 
 
   

Op Dinsdag 18 Oktober, het ons ons 'n 
gerespekteerde beoordelaar, mnr Petrus Jacobs 
genooi, om 'n 2 -uur werkswinkel oor Openbare 
Redevoering, aan te bied. 
Hy sal fokus op die inhoud van toesprake, asook 
nuttige wenke oor hoe om voor te berei vir 'n 
Eisteddfod. Hou asseblief hierdie dag in gedagte! 
Die werkswinkel sal wees vanaf 17: 30-19:30. 
Op Donderdag 20 Oktober het die Kultuur 
Departement, 'n fondsinsameling ten bate van 
The Teddy Bear Clinic.   
 
Voel gerus vry om juffrou Felicia by 
felicia.b@curro.co.za, te kontak, indien u enige 
navrae / bekommernisse het, oor enige aspek 
wat verband hou met ons ontluikende Kultuur 
Departement.   
 
 
                       

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lounge 
 
Tel:      061 216 3967 
 
Email:      roodeplaat@gritprocurement.co.za
       
Ure:     Maandag- Dinsdag:          10:00-15:00 
     Woensdag- Donderdag:   07:00-12:00 
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Die Lounge se ure is: 
 Maandae – Dinsdae: 10:00 – 15:00   
Woensdae – Donderdae 7 :00 – 12:00  
 
Maak asseblief gebruik van die ure vir 
passings om returns te verminder en te 
voorkom.  U kan my enige tyd tydens 
die Lounge ure kontak vir enige hulp of 
navrae. 

ŉ Vriendelike herinnering dat u nou 
skoolfonds kan betaal deur gebruik te 
maak van die nuwe kaartmasjien by 
die Laerskool ontvangs. 

Informasie 


