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JA !!! 
ONS IS 

OOP 
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Geagte Castle Ouers 

 

Dankie dat u ons vertrou met u kosbaarste geskenk. Dankie vir u lojale          

ondersteuning gedurende hierdie moeilike tye. Die Castle se personeel werk       

eindeloos om seker te maak dat alles op standaard is en voldoen aan die Covid 19 

regulasies. 

Ons maak ook seker dat die Kurrikulum se aktiwiteite instaat is om op ‘n 

daaglikse basis voort te gaan en van die hoogste gehalte is. 

In die roetine van daaglikse moderering van prosedures en voorsorgmaatreëls, is 

een van die mees dreigende, potensiele gevare wat ons in die gesig staar, 

OORGERUSTHEID, wat deur Benjamin E Mays so elegant gestel word: 

“The tragedy of life is often not in our failure, but rather in our complacency; Not 

in our doing too much, but rather in our doing too little; Not in our living above 

our ability, but rather in our living below our capacities.” 

Kom ons bou op die uitstekende vordering wat ons tot dusver gemaak het deur 

voort te gaan om die regulasies wat daar gestel is om ons gesond en veilig te hou, 

te handhaaf, aan te moedig en te bemark. 

Dankie aan al ons ouers vir hulle samewerking en Geduld op ’n daaglikse basis aan-

gaande die nuwe Covid Regulasies. 

 

Bly veilig en wees geseënd. 

 

Al my liefde, Charlene 

Vanuit ons 

Feetjie-

moeder se 

pen 
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Al ons klasse word elke dag deeglik skoongemaak.       

Selfs die speelgoed in die klas word daagliks gewas en die    

klimrame word twee keer per dag gespuit met ‘n              

ontsmettingsmiddel. 

In die foto regs, sal u sien dat Liberty besig is om elke    

vertrek in die Castle te spuit met ’n ontsmettingsmiddel. 

Hierdie proses gebeur om 16:30 as al die personeel en 

maats, buite gevaar is alreeds van die perseel is.  

Die sandput en buite speelgoed word ook daagliks gewas 

en ontsmet.  

 



 4 

 

Elke hoekie en draaitjie word met sorg 

skoongemaak en ontsmet, vanaf die 

kotte tot by die speelgrond. 

Gedurende die verloop van die week, 

word gereelde inspeksies in elke klas 

gedoen, asook op die speelterein deur 

die Castle se Fasehoof, Mev. Char-

lene Botha en ons eie Verpleegster, 

Mev. Michelle Horn. 
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Alreeds voor die 

kinders by die Castle 

se deure ingaan, word 

die kinders geleer van 

die ontsmettings-    

roetine. Op die 

linkerkantste foto,   

gebruik Siyanda die 

kinder “Sanistep”. 

Bo kan u sien dat  

Kairav ‘n plastiese  

tassie skooltoe bring, 

aangesien die tassies 

ook ontsmet word 

voordat die maats 

huistoe gaan. Geen 

lap rugsakke word 

tans toegelaat nie. 

Die temperatuur van 

beide die ouers en die 

kinders word soggens 

by die hoofingang 

geneem.                 

Gedurende          

skoolvakansies sal die 

Castle se personeel 

die temperatuur by die 

Castle se deur neem. 

In die boonste foto loop  

Thato-Angel baie trots deur 

ons ontsmettings-hut, soos 

‘n groot dogter. 

Oreneile wag geduldig dat 

haar hande en voete        

ontsmet word. 

Verpleegster Michelle neem 

die kinders se temperatuur 

in die middae, en weer net 

voor hulle huistoe gaan.   

Die temperature word ook 

gerekordeer. 

Die Castle ontvang ‘n “THUMBS UP” 

van die Gesondheids Departement. 
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Ons maak seker 

almal is veilig 

en ingelig. 

Die personeel het 

opleiding ontvang by 

Verpleegster Michelle, 

aangaande die nuwe 

regulasies, voordat ons 

heropen het. 

Die personeel se       

temperatuur word elke 

oggend geneem en 

neergeskryf deur 

Verpleegster Michelle. 

Hul hande en skoene 

word ook ontsmet. Daar-

na trek hulle ‘n voorskoot 

en skoen-oortreksels 

aan, en natuurlik ‘n 

masker. 

Wanneer daar in die  

personeelkamer aan die 

Kurrikulum gewerk word, 

maak ons seker om die 

korrekte distansie van 

mekaar af te sit. 

Montiviro het die hele 

Castle ontsmet voordat 

ons her-open het. Al die 

nodige plakkate is ook  

regoor die Castle op-

gesit. 

Plakkers wat die korrekte 

sosiale distansie aandui, 

is geplak op die vloere 

en ons het ‘n klas ingerig 

as ‘n Isolasie-area. 

Ons moedig die Groep 4 

en 5 leerders aan om 

alleen klas toe te loop, 

sodat ons die verkeer    

in-en-uit die Castle kan 

verminder, en so die  

verspreiding van kieme 

beperk. 

Ontsmettings-stasies kan 

oral op ons gronde, selfs 

op die speelterein.gevind 

word 
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Het jy jou 

masker/skerm 

onthou? 

Al die maatjies werk mooi saam en 

onthou om hulle maskers en skerms te 

dra. Ons is trots op hulle! 

Dit is baie pret as jou masker ‘n     

sokkerbal op het, of as jy soos ‘n 

prinses of ‘n robot of self ‘n “unicorn” 

kan lyk. 

Selfs die Castle se Teddie dra haar 

masker elke dag. 

Indien mamma per ongeluk ‘n masker 

of skerm by die huis vergeet het, sal 

ons ‘n masker voorsien, teen geen 

ekstra kostes nie. 
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Ouers kan gerus 

ons“Facebook” bladsy      

besoek vir advies van 

kenners soos               

Dr. Fiona Kritzinger en 

Dr. Schalk Burger. 

Gereelde briewe word na 

die ouers gestuur per 

epos, om ons ouers op 

hoogte te hou van die 

nuutste verwikkelinge 

aangaande die besluite 

wat geneem word deur 

die Onderwys             

Departament en hoe dit 

die Castle sal beinvloed. 
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Aangesien al hierdie nuwe 

regulasies nuut is vir ons 

almal, was dit nodig vir die 

Opvoeders om baie kreatief te 

raak vir idees om die maatjies 

die korrekte afstand van     

mekaar in die klas te hou. 

Links het Opvoeder             

Bernadene van Groep 5E-1 

blokke op die mat geplak, 

waarin die maats kan sit     

gedurende mat-aktiwiteite.     

In die boonste foto kan ons 

sien dat Opvoeder Chaney 

baie tyd en liefde in haar boks 

karretjies gesit het, vir haar 

Groep 1.5 maats.  

Kyk net hoe oulik sit Kiana 

langs haar foto. Aangesien die 

maatjies in Groep 2 nog nie 

kan lees nie, het Opvoeder 

Chantelle met hierdie slim plan 

vorendag gekom. Die fotos is 

vêr uitmekaar versprei en die 

maatjies weet presies waar 

om te sit. 
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In die Groep 3E klas, het Opvoeder Yolandri blokke met bordkryt getrek sodat elke maatjie hul eie 

“tropiese eiland” het om op te sit. 

Wanneer die maatjies met bordkryt op die plaveisel teken, trek hulle elkeen hul eie huisie waarin hul 

woon, en so bly hulle die regte afstand van mekaar af. 

Die Castle het in oulike tafel-afskortings belê, soos gesien kan word in die onderste foto. Dit hou die  

maatjies apart en veilig, maar tog naby genoeg om te gesels. 

Selfs in die eetsaal het elke maatjie sy eie tafel en stoeltjie om by te eet, en so verseker ons dat hulle nie 

te na aan mekaar kom nie. 
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Dit kan uitdagend wees om mekaar deesdae te groet, maar 

moenie bekommerd wees nie, ons het ‘n oplossing daarvoor!  

Ons is baie trots op elke Prins en Prinses in die Castle wat so 

mooi aangepas het! 
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Soos die son sak na nog ‘n dag oor ons pragtige Castle, weet ons dat elkeen sy beste probeer het om 

almal veilig te hou, asook silwerskoon, sodat ons kan baklei teen die stoute Corona Virus. 

Ons personeel werk baie-baie hard aangesien al die nuwe reëls en regulasies, addisionele tyd en moeite 

van elkeen verg. Ons waardeer elkeen se toewyding en ywer. Hartlike dank aan elkeen! 

Ons wil ook elke ouer bedank wat hulle kinders by die huis leer van al die nuwe veiligheidsmaatreëls. 

Dankie ook vir u geduld in die oggende en in die middae met die nuwe regulasies.  

Tesame is ons sterker! 
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Word deel van die Curro Castle Secunda familie. 
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Elke Groep 5-klas het ’n 

“Colour Match”          

opvoedkundige legkaart 

ontvang. 

Kyk net die pragtige 

kleur wat die Groep 3A 

klas geverf is.            

Die Groep 3 slaapklas, 

asook die Groep 5A 

klas is oor geverf. 

Die buitekamers is oorgedoen en dit lyk PRAGTIG! 

Ons gaan     

lekker warm bly 

hierdie winter, 

met ‘n nuwe 

verwarmer in 

Groep 5A, 

Groep 5E1, 

Group 3A asook 

Groep 2. 
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Moenie 

bekommerd 

wees nie 

Mamma en 

Pappa. 

Verpleegster 

Michelle is 

op haar pos! 
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Monday/

Maandag 

Tuesday/  

Dinsdag 

Wednesday/

Woensdag 

Thursday/

Donderdag 

Friday/       

Vrydag 

Saturday/

Saterdag 

Sunday/        

Sondag 

3 4 5 

 

6 

Elri Wittstock 

Grp 4A 

 

Musiekdag 

7 8 9 

Olivia Venter 

Grp 1-Galaxy 

 

Vrouedag 

10 

GEEN SKOOL: 

PUBLIEKE 

VAKANSIEDAG 

11 12 

Anothe Shezi 

Grp 5E-1 

 

Modderkombuis-

Dag 

13 

Musiekdag 

14 

Aiden Strydom 

Grp 1-Tiny 

Groep 3:  

Trek aan volgens 

wat hulle eendag wil 

word 

15 16 

Rahul Sunderlall 

Grp 2-Tiny 

17 

Angela Onisk 

Grp 2-Tiny 

18 

Kuns uitstallings-

week 

19 

 

20 

Khwezelihle 

Ngobese 

Grp 5E-2 

 

Musiekdag 

21 

Mpho Masilela 

Grp 3E 

22 23 

24 25 

Luan Cawood 

Grp 5A 

26 

Sagte blokke     

kompetisie-dag 

27 

Musiekdag 

28 

Sing kompetisie-dag 

vir Groep 2-5 

29 30 

31       
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‘n Groot woord van opregte dank aan 

die “Grootskool” se personeel wat elke 

oggend vroeg op hul pos is om almal se 

temperature te toets.  
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