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Geagte Ouer, 

 
Ons het Augustus bereik, die agste maand van die jaar. Hierdie is ook die maand waar die sterre 
cluster, Messier 30, die beste gesien kan word vanaf die aarde.  
 
Ons akademiese strategiese plan is nou in werking en ons leerders werk tans hard om hulle vir die 
opkomende toetsreeks voor te berei. Intervensie het begin en ons moedig alle leerders aan om 
hiervan gebruik te maak.  
 
‘n Spesiale boodskap vanuit die kantoor: 
Die legendariese Gary Player het gesê: Your age does not define your maturity; your grades don’t 
define your intellect, and rumours don’t define who you are. Hard work will always be rewarded. 
 
Kom ons strewe daarna om altyd hard te werk. 
 
BEMARKING: 
Ons beplan inligtingsbesoeke na alle omliggende dorpe. Wees asseblief op die uitkyk vir hierdie 
besoeke en moedig u vriende en familie aan om dit by te woon.  
 
Gholfdag – Op Vrydag, 16 September 2016, sal Curro Kathu weer sy jaarlikse gholfdag aanbied by 
die Sishen Gholfklub. Die formaat van die dag is weer ‘n vierbal-alliansie en die kostes beloop R2000 
vir ‘n span van vier en R500 – R1000 om ‘n putjie te borg. Kontak asseblief die skool indien u 
betrokke wil raak. 
 
ASSESSERING EN TOETSE: 
Dit het onder ons aandag gekom dat daar ouers is wat nie verstaan waarom ons nie 
eksamenvraestelle huis toe stuur nie. A.g.v die feit dat ons ‘n registrasiefooi aan die OER (IEB) moet 
betaal en die feit dat die standaard van ons werk juis die rede is hoekom ons ander skole oortref, laat 
ons nie toe dat ons werk die kampus verlaat nie. Ouers is egter meer as welkom om afsprake met 
alle opvoeders te maak om die eksamenvraestelle te besigtig en deur te werk.  
 
Ons stuur portefeuljes huistoe saam met ons leerders. Sommige opvoeders verkies dit dat slegs 
individuele take en toetse, eerder as die hele portefeulje huistoe gestuur word. Die rede hiervoor is 
omdat die portefeulje gebruik word vir die verwerking van die finale jaarpunt. Hierdie inligting kan dus 
nie wegraak nie. Daar is egter opvoeders wat die hele portefeulje na u huis toe stuur. Ons versoek u 
egter om die opvoeders te kontak indien u nie hierdie inligting op ‘n maandelikse basis ontvang nie. 
  
NUUSBRIEF: 
Let asseblief daarop dat die Katoeter, ons weeklikse nuusbrief, voortaan slegs elektronies uitgestuur 
gaan word. Kontak ons asseblief indien u dit nie ontvang nie. 
 
EDUDOME BESOEK: 
Die Edudome mobiele planetarium gaan ons skool kom besoek op die 22ste en 23ste Augustus. 
Moenie hierdie ongelooflike geleentheid misloop nie. 
 
SPORT: 
Algemeen – Dankie aan alle leerders wat getrou hulle oefeninge bywoon.  
 
Rugby – Baie geluk aan die 0/16-rugbyspan wat die afgelope Saterdag in die Griekwa Mikro-skole 
se semi-finaal gespeel het. Ons span het verloor, maar baie mooi gespeel. Ons is trots op julle, 
seuns.  
 
 



WISKUNDE ‘MAKIETIE’ FONDSINSAMELING: 
Gedurende die derde kwartaal gaan ons weer ons baie gewilde Wiskunde Makietie aanbied as 
fondsinsameling vir ons skool. Elke leerder gaan deelneem aan hierdie Wiskunde Olimpiade en 
borge kan hulle uitdaag deur geld aan hulle te borg vir die hoeveelheid korrekte antwoorde wat hulle 
gaan behaal. Baie sterkte met hierdie fondsinsameling. Daar sal weer spesiale pryse wees vir die 
leerder wat die meeste geld insamel. 
 
DIE PARLOTONES 
Indien jy dit nog nie gehoor het nie, wel hier is dit nou…DIE PARLOTONES kom na Curro Kathu toe 
op Saterdag, 17 September. Kaartjies is reeds te koop. Moenie hierdie ongelooflike geleentheid 
misloop om een van Suid-Afrika se mees gewilde sanggroepe lewendig by ons skool te sien optree 
nie.  
 
PUBLIEKE VAKANSIEDAE 
Ons herinner ons ouers daaraan dat die volgende dae as publieke-, asook Curro vakansiedae 
beskou word en daarom sal die HELE skool toe wees op hierdie dae:  
 
3 Augustus – Verkiesingsdag 
8 Augustus – Curro vakansiedag 
9 Augustus – Vrouedag 
 
Hierdie datums is ook op ons kwartaalbeplanning gekommunikeer. Maak asseblief seker dat u 
alternatiewe reëlings vir u kind tref. 
 
CASTLE KARNAVALDAG, 17 Augustus 
Die 17de Augustus sal ons Castle ‘n karnavaldag vir al ons kleuters aanbied. Dit word gehou met die 
oog op die Rio Olimpiesespele. Ouers wat graag betrokke wil raak met die oog op hierdie dag is 
welkom om ons Castle te kontak.  
 
Vriendelike groete, 
E. CONRADIE 
Uitvoerende Hoof 
 


