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NUUSBRIEF 
Geagte Ouers 

 

GEDAGTE 
“Your profession is not what brings home your weekly pay check, your profession is what you're put here on earth to do, 
with such passion and such intensity that it becomes spiritual in calling.” 

Vincent Van Gogh  

 

PERSONEEL 

Ons wil vir Me. M. Oosthuizen  en haar man alle seën toewens met die geboorte van hul 2 seuntjies. 

Mag hulle vir julle jare lange vreugde verskaf. Laerskool Darling welkom ook vir Mnr. N. Oppelt by die 

Laerskool span. Ons hoop u sal u tyd hier by ons geniet. Dankie vir u bereidwilligheid om vir ons te kom 

help. 

 

WINTERSDRAG 

Die winter is met ons en ons is baie dankbaar vir die reën wat reeds 

geval het.  Ons wil net vir die ouers aanmoedig om seker te maak dat u 

kind die nodige wintersdrag het sodat hulle warm genoeg is by die skool. 

 

TROLLIELOOTJIE  

Dankie vir al die gelde en vorms wat al in gekom het. Ons waardeer elke 

ouer en leerder se bydrae. Die Trollielootjievorms moet voor of op 9 

September ingehandig word. Die trekking van die wenners sal op 18 

September by ons jaarlikse modeparade gedoen word.  Kom ons 

probeer ‘n rekord bedrag invorder! 

 

SPORT 

Baie geluk aan Chloey-Lee Daniels wat deelgeneem het  aan  die Interdistrik netbaltoernooi in 

Wellington. Ons het verneem dat dit baie goed verloop het en dat sy ons skool se naam baie hoog 

gehou het. Dankie, Chloey-Lee! 

 

Ons wens vir Geo Williams en Queton van Schalkwyk ook baie sterkte toe met hulle deelname aan die 

onder 12 Wes-Boland rugbyproewe op Saterdag 27 Julie te Darling. 

 

OUERAAND 

Ons glo dat u reeds u kind se akademiese uitslae met u kind bespreek het. Die personeel nooi u uit om 

op Maandag  29 Julie vanaf 17:00 tot 20:00 die oueraand by te woon sodat ons enige probleme of 

kwessies rakende u kind kan bespreek. Die oueraand gaan werk op ‘n eerste kom eerste sien basis. U 

kan maar net buite die betrokke personeel se klasse gaan wag vir ‘n besoek. Daar sal ook om 19:00 in 

die saal ‘n bespreking plaasvind deur die Skool se Beheerliggaam oor die Hoërskool opsies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.azquotes.com/author/5632-Vincent_Van_Gogh


TOESIG BY SKOOLHEKKE 

Soos u kon oplet is ons personeel elke dag vanaf 07:15 in die oggend by die skoolhekke vir toesig. U is 

verantwoordelik vir u kind voor 07:15. Middae sal die graad R, 1, 2 klasse om 13:00 verdaag. Die 

leerders wat van busvervoer gebruik maak moet dan in hulle klasse wag totdat die res van die skool 

uitkom. Die personeel sal op dae wat daar nie sport is nie vanaf 14:00 tot 14:15 toesig hou by die 

hekke. Na 14:15 is leerders die ouer se verantwoordelikheid. Ouers moet egter seker maak dat u kind 

voor 14:15 by die skool opgetel word. Leerders wat van ander vervoer gebruik maak moet reël met 

daardie persone dat hulle teen daardie tye opgetel word. Op sportdae sal daar toesig wees tot 14:45. 

U Kind is u verantwoordelikheid buite die skooltye.  

 

SPORTTYE 

Die Skoolbestuurspan het besluit om die sporttye vir kwartaal 3 te verander na 13:45 tot 14:45 soos in 

die verlede. Die skool kom dus om 13:30 uit op sportdae. Leerders wat nie sport doen nie kan dan huis 

toe gaan. Ons wil egter alle leerders aanmoedig om deel te neem aan een wintersport of kultuur 

aktiwiteit. Busse en ander vervoer moet vir die leerders wat aan sport deelneem wag anders gaan ons 

die tye weer moet hersien. Jeria het ook ingestem om op sportdae tussen 13:45 tot 14:45 ‘n program 

met van die leerders, wat nie aan sport of kultuur deelneem nie, te doen. Byvoorbaat baie dankie aan 

Jeria vir die ondersteuning. 

 

VERVOER VAN LEERDERS 

Ons Leerders se veiligheid is vir ons baie belangrik. Dus word ons nou genoodsaak om verdere stappe 

te neem teen die persone, taxi’s, busse en voertuie wat ons leerders se veiligheid in gedrang bring. Ons 

gaan die verkeersdienste versoek om na die probleem te kom kyk voor en na skool. Dit bly die ouer se 

verantwoordelikheid om seker te maak dat u kind deur veilige vervoerdienste vervoer word en nie in ‘n 

motor se kattebak of in ‘n oorvol taxi nie. Ons versoek ook dat geen voertuie op die rooistrepe sal 

parkeer of wag nie, dit skep gevaarlike situasies vir die ander voertuie. Byvoorbaat baie dankie vir u 

samewerking in die verband. 

 

SKOOLKLERE VERSKAFFERS 

Die verskaffer van ons skoolklere het na vele jare die tuig neergelê. Graag wil ons baie dankie sê aan 

Mev Smiles vir jare se diens aan Laerskool Darling. Ons is in die proses om oor te skakel na ‘n nuwe 

verskaffer. Ongelukkig gaan daar ‘n styging in pryse wees. Terselfdertyd kan ons ‘n goeie kwaliteit van 

skoolklere verseker. U sal asseblief geduldig moet wees. Ons nuwe voorraad kan tot 5 weke neem.  

Die nuwe pryse sal geplaas word sodra alles gefinaliseer is. 

 

UIT DIE KANTOOR 

Vind asseblief aangeheg die nuutste opgedateerde kwartaalprogram. Ek wil ook elke ouer 

aanmoedig om met enige probleem, bekommernis of idee na my te kom. Die kantoor is oop en ek sal 

probeer help so ver moontlik. Ek en die personeel wil graag Laerskool Darling so veilig en lekker as 

moontlik vir u kind maak sodat hulle hul volle potensiaal kan bereik. Vriendelike groete en sterkte met 

die koue winter wat ons tans beleef. 

 

Groete 

Mnr.  M. Breedt 

23 Julie 2019 
 
 
 
 
  


