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NUUSBRIEF 1/2018 
Beste Ouers 

 

Die eerste 3 maande van die jaar is verby en die tyd vlieg. Tans wag almal vir die 

winterreën en ons hoop dat die damme vanjaar vol sal word. 

 

1. Personeel: 

‘n Groot dank aan elke lid van die personeel wat sy/haar beste hierdie kwartaal op 

vele terreine gegee het. Baie dankie vir u harde werk en u verdien die ruskans. 

Ons bedank Mnr. Thomas wat die afgelope kwartaal vir ons uitgehelp het. Dankie vir 

u ondervinding wat u ook by Laerskool Darling kon gebruik het asook vir al u hulp. 

Volgende kwartaal kom Me. Erasmus in die pos waarneem. Ons sê vir haar baie 

welkom by Laerskool Darling en hoop sy gaan die tydjie hier by ons geniet. 

Baie geluk aan Me. Du Toit wat as Voorsitster van Swartland Netbal gekies is asook 

Me. Dyason wat Sekretaresse gaan wees. Sterkte vir hierdie ekstra werk wat u terwille 

van die kind gaan verrig.  

 

2. Beheerliggaam: 

Baie dankie aan elke lid van die Beheerliggaam wat die afgelope 3 jaar die skool 

beheer het. Dankie vir u ekstra tyd asook opofferings wat u ter wille van Laerskool 

Darling gemaak het. Ons waardeer dit baie. 

Die nuwe Beheerliggaam is verkies en ingewy. Baie sterkte aan elkeen van u wat 

moet help om die skool op die regte pad te hou. Die volgende lede is in die 

verskillende ampte verkies: Voorsitter: Deon Petersen; O/Voorsitter: Jardine Cornelius; 

Tesourier: Ursula Jackson; Sekretaris: Dawie de Villiers.  

 

3. Atletiek: 

Laerskool Darling is baie trots op ons 2 Boland atlete, Chloey-Lee Daniels en Luzaine 

van der Vent. vir die hoogtes wat hulle die afgelope seisoen bereik het. Hulle het al 

twee op Oudtshoorn aan die Wes-Kaap byeenkoms gaan deelneem en hul goed 

van hul taak gekwyt. Dankie dat julle Laerskool Darling se naam hoog hou.  

 

4. Gedragskode: 

Die nuwe Gedragskode vir leerders word volgende kwartaal in werking gestel. Hierdie 

kode kan slegs ‘n sukses wees as ons u volle samewerking het. Daar sal binne die 

eerste week van volgende kwartaal aan al die kinders die nuwe gedragskode 

verduidelik word sodat hulle presies weet hoe dit gaan werk.  

 

5. Laatkommery: 

Hier kom daagliks al hoe meer leerders by die skool laat. Die skool begin elke dag om 

07:30(half-agt). Sorg asseblief dat u kind betyds is. Dis baie ongerieflik vir die 

onderwyser as die kind tot 30 minute na die skool begin het, eers in die klas aankom. 

 

6. Rapport: 

U kind het vandag sy eerste rapport vir hierdie jaar ontvang. Bestudeer dit en help u 

kind waar nodig. Moenie eers die einde van die jaar wakker skrik nie. Dan is dit te 

laat. U kind het reg deur die jaar u hulp nodig. Kom vra as u nie weet hoe nie. 

 

Groete van die skool 

Skoolhoof en Personeel 
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