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NUUSBRIEF 
Geagte Ouers 

 

GEDAGTE 

COVID 19 - Die heel beste benadering is inderdaad voorsorg en geld ook vir ander infeksies: 

 Was jou hande gereeld 

 Vermy sover moontlik om aan jou oë, neus of mond te raak. 

 Hoes in ‘n snesie en gooi dit weg daarna. 

 Bly tuis as jy siek is. 

 Hou oppervlaktes waarop daar gewerk en kos gemaak word skoon. 

 Heroorweeg jou reisplanne. 
 

LEERDERS 

U moet asseblief die erns van die COVID 19 virus met u kinders behandel. U kind se veiligheid bly vir ons 

baie belangrik en hoop ons dat die virus so gou as moontlik tot ‘n einde sal kom. 

 

RAPPORTE 

Die rapporte van die leerders sal die eerste Vrydag van volgende kwartaal uit 

gedeel word asgevolg van die skole wat Woensdag sluit. Ons sal ook die 

kwartaalprogram in die nuwe kwartaal vir die leerders uitgee omdat daar nog 

baie onsekerheid heers oor sommige datums.  

 

DISSIPLINE 

U moet ook ‘n ernstige gesprek met u kind hou oor algemene dissipline. U moet ook vir u kind 

verduidelik dat hy of sy ‘n weerspieeling is van wat u vir hom of haar by die huis leer. Boelie en 

bakleiery by die skool is verbode en sal daar streng teenoor hierdie leerders opgetree word. Ouers 

moet ook seker maak dat hul kinders nie skerp voorwerpe of enige gevaarlike item in hulle tasse of 

broeksakke skool toe bring nie. Hierdie items sal afgevat word en weggegooi word. 

 

SPORT 

Baie geluk aan die volgende leerders wat uitstekend ons skool teenwoordig het by die Boland 

kampionskappe. Ruan Ahrends 1ste plek in 60 m, Liché Solomon 5 de plek 70m hekkies, Alynna 

Schwartz, Mia Fortuin en Chloey-lee Daniels 6de plek in 150m en 5de plek in 75 meter hekkies.  

Baie geluk aan hierdie leerders. Ons is baie trots op julle almal. 

 

NETBAL 

Baie geluk aan Mia Fortuin, Lesché Jackson en Chloey-lee Daniels wat opgeneem 

is in hulle onderskeie Swartland sone spanne. Dankie dat julle ons skool so goed 

teenwoordig. Ons is trots op julle.  

  

SKOOLFONDS  

    Dis uiters belangrik dat u seker maak dat u skoolfonds op datum betaal word. Baie dankie vir elke ouer  

    wat op tyd hulle skoolfonds betaal. 

 

 

 

 

 



 

AKADEMIE 

Ons as opvoeders is baie bekommerd oor van die leerders se houding teenoor hulle skoolwerk. Daar is 

teveel leerders wat nie hulle beste lewer nie. U ken u kind se vermoëns en weet of hulle by die huis 

werk of nie. U moet dus ‘n belangrike en ernstige gesprek met hulle voer oor hul akademiese 

vordering, tuiswerk en ingesteldheid by die skool asseblief. Daar is teveel leerders wat punte weggooi 

omdat hulle nie hul take voltooi, nie huiswerk doen nie of nie genoeg leer vir 

toetse nie. Ons hoop dat al die leerders ‘n verbetering sal toon in kwartaal 

2.  

 

RUGBY EN NETBAL UITSLAE 

Ons was alreeds by 2 sportdae betrokke in kwartaal 1. Ons seuns en dogters 

het ons skool goed teenwoordig en hulle goeie gedrag gedurende die dae 

getuig daarvan dat ons op die regte pad is by Laerskool Darling. Dankie vir 

elke opvoeder en ouer wat ons leerders so mooi afrig en ondersteun. Al het 

ons teen groot skole gespeel was ons in elke wedstryd kompeterend en het 

ons met waardigheid die wedstryde voltooi. 

 

LEERDERVERVOERSKEMA 

Dit het onder ons aandag gekom dat daar sekere leerders is wat nie hulself kan gedra op die busse 

nie. Indien u kind hom of haar nie kan gedra nie sal ons die proses begin om u kind van die 

vervoerskema te neem. Kinders mag nie krutaal gebruik in die bus nie en mag ook nie staan of rond 

beweeg terwyl die bus beweeg nie. Kan u as ouers asseblief dit met die leerders bespreek. 

 

UIT DIE KANTOOR 

Ek is baie bekommerd oor die algemene dissipline van ons leerders. Soos u weet het ons ‘n dissiplinere 

stelsel wat streng gevolg word by die skool. Daar is nou al ‘n hele paar leerders wat dissiplinere briewe 

ontvang het. U as ouer moet asseblief vir ons as skool help in die verband en seker maak dat u u kind 

elke dag met goeie huishoudelike waardes en dissipline na die skool stuur. Leerders se gedrag is die 

vertoonkas van wat u vir hulle by die huis leer. Dankie aan die ouers wie se kinders skitter hier by 

Laerskool Darling. Indien u kind betrokke is by ‘n bakleiery sal u as ouers geskakel word en gevra word 

om skool toe te kom. Kom ons maak van Laerskool Darling ‘n skool waar ons mekaar respekteer en 

motiveer sodat elkeen sy volle potensiaal kan bereik. 
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Mnr.  M. Breedt 

18 Maart 2020 
 
 


