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Liewe ouers, 

 

Gister het die dag uiteindelik aangebreek waar ons die graad 12-leerlinge terug kon 

verwelkom na meer as 2 maande. Die heropening het glad verloop en die leerders 

het vinnig aangepas by die “nuwe normaal”. 

 

Die versnelde terugkeer van die grade word ondersoek. Dit is egter onderhewig aan 

konsultasie met die ouers, beheerliggaam sowel as personeel. Hierdie versnelling 

hang ook af van die goedkeuring deur die Departement van Basiese Onderwys. 

Ons sal graag die ander grade wil laat terugkeer mits die COVID-19 protokol (stappe 

teen die verspreiding van die virus) nie in gevaar gestel word nie. Hierdie skrywe dien 

as eerste konsultasie (kennisgewing) met die ouers oor die moontlike versnelde 

terugkeer van die ander grade.  

 

Die infaseringskedule datums vir die terugkeer van ander grade is tans soos volg: 

6 Julie 2020: Graad 10 en Graad 11 

3 Augustus 2020: Graad 8 en Graad 9 

 

Die 16de Junie is ‘n amptelike vakansiedag, dus sal daar nie skool wees vir die graad 

12-leerlinge nie. Daar sal wel skool wees Maandag, 15 Junie 2020. 

Die graad 8 tot 11 leerlinge het internetskool-vakansie vanaf 12-22 Junie 2020, hulle 

sal gevolglik geen huiswerk tydens hierdie tyd kry nie.  

 

Die rapporte vir die graad 8 tot 11-leerlinge sal Donderdag, 11 Junie, en Vrydag 12 

Junie, tussen 08:00 en 12:00 beskikbaar wees voor die gimnasium. Neem kennis dat 

hierdie rapporte nie gekontroleer is deur die leerders nie. Indien daar enige navrae is 

met betrekking tot die punte, skakel gerus met die vakonderwyser. 

 

Ons moedig u graag aan om die skoolfonds elektronies te betaal. Diegene wat 

egter steeds met kontant wil betaal, kan dit daagliks tussen 08:00 en 14:00 doen by 

die finansiële kantoor. 

  

Indien u enige navrae het of insette wil lewer, skakel gerus. 

 

Vriendelike groete. 

 

 

 

_________________________     

A. Swaters 

SKOOLHOOF 
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