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NUUSBRIEF 
Geagte Ouers 
 

 

GEDAGTE 

Jy word nie gebore ‘n wenner of ‘n verloorder nie. Jy word gebore as iemand wat 

‘n keuse kan maak. Moet nooit in jouself twyfel of jouself te min ag of toelaat dat 

mense die vonkel in jou oë steel nie. Jy is ‘n meesterstuk. 

 

PERSONEEL 

Baie dankie aan elke personeellid vir wat julle hierdie kwartaal vir ons leerders beteken het. 

Dankie vir jul harde werk en geniet die vakansie. Ons wil ook vir Me. Fourie en Me. Van der 

Westhuizen bedank vir hulle insette en ons is dankbaar dat julle so gemaklik deel van ons span 

geword het. Hou aan met julle goeie werk en liefde vir ons leerders.  

 

ATLETIEK 

Ons is baie trots op al ons atlete wat hierdie kwartaal Laerskool Darling se naam hoog gehou 

het. Ons het hierdie atletiekseisoen afgeskop met 53 atlete wat aan die sone byeenkoms 

gaan deelneem het. Alynna Schwartz, Chloey-Lee Daniels en Luzaine van der Vent het aan 

die Boland byeenkoms gaan deelneem waar Luzaine in die Bolandspan opgeneem is. 

Luzaine het aan die Wes-Kaap kampioenskappe gaan deelneem waar hy ‘n 6de plek in die 

80m Hekkies finaal behaal het. Baie geluk aan al ons atlete en bly oefen 

om volgende seisoen weer so mooi te presteer. 

 

SPELETJIESAAND 

Ons jaarlikse speletjiesaand was weereens ‘n reuse sukses. Baie dankie 

aan elke ouer, personeellid en leerder wat gehelp het om hierdie dag 

so lekker vir ons leerders en gemeenskap te maak. Ons skool waardeer 

ook die fondse wat deur hierdie dag gegenereer is. 

   

OOV 

Ons as personeel is baie opgewonde en trots op ons ouers wat weer ons OOV laat herleef 

het. Dankie vir wat julle alreeds vir ons leerders gedoen het en sterkte met al jul funksies vir die 

res van die jaar. Ons vra dat alle ouers asseblief die OOV sal ondersteun en die funksies wat 

hulle aanbied sal bywoon. 

 

AKADEMIE 

U kind het vandag sy eerste rapport vir die jaar ontvang. Bestudeer dit en 

help u kind waar nodig. Ons moedig u ook aan om asseblief na die 

oueraande te kom. Akademie is en bly vir altyd die belangrikste aspek van 

skool en saam moet ons verseker dat ons leerders die beste moontlike 

geleenthede kry om te presteer. Indien u onseker is oor u kind se akademiese 

vordering moet u ons so spoedig moontlik kom sien asseblief. 

 

 

 

 

 

 



 

OUERAAND 

Daar sal Dinsdag, 16 April 2019, ‘n oueraand plaasvind vir die Graad R tot Graad 7 leerders. 

Die oueraand begin om 17:00. U kan die klasopvoeders die aand by hulle klasse gaan 

besoek. Ons wil graag vir al die ouers daar sien. 

 

RUGBY EN NETBAL 

Op Saterdag, 9 Maart het ons aan HS Goudini se jaarlikse o.11 en o.13 sportdag 

deelgeneem. Ons leerders het dit baie geniet en het ons spanne hulself ook 

goed laat geld teen die groter skole op die dag. 

 

WINTERSDRAG 

Ons gaan oorskakel na volle wintersdrag gedurende die kwartaal 2. Ons moedig u aan om 

solank vir u kind die regte wintersdrag te bekom. 

 

SKOOLGELDE 

Ons as skool poog om vir u kind die beste te bied in akademie, sport, kultuur en sosiale 

geleenthede. Om dit moontlik te maak vra ons asseblief dat alle ouers hulle skoolgelde 

betyds betaal. Die ouers wat agter is met hul gelde moet asseblief reëlings kom tref by die 

skool. 

 

SKAAPLOOTJIE 

Die jaarlikse Skaaplootjie het reeds begin en moedig ons u aan om hierdie 

fondsinsameling te ondersteun. Die Skaaplootjie sluit Vrydag, 17 Mei 2019 en die 

trekking sal op Vrydag, 24 Mei 2019 plaasvind. Sterkte aan elkeen en baie dankie 

vir u voortgesette ondersteuning. 

 

KWARTAALPROGRAM 

Vind aangeheg ons kwartaalprogram vir die 2de kwartaal. 

 

UIT DIE KANTOOR 

Die eerste kwartaal het verby gevlieg en was daar baie aktiwiteite wat afgehandel was. Graag wil ek 

net vir elke personeellid, beheerliggaamlid, OOV verteenwoordiger, ouer en leerder bedank vir hulle 

ondersteuning en vir die werk wat hulle vir Laerskool Darling doen. Dankie dat ons trots kan wees op ons 

skool. Mag julle ‘n heerlike vakansie tyd beleef en veilig terugkeer volgende kwartaal. Kom ons bou 

Laerskool Darling se goeie naam verder uit gedurende die tweede kwartaal. 

 

 

Groete 

Marinus Breedt  

15 Maart 2019 

 


