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Geagte Ouer/ voog. 

 

Hierdie brief vervang enige vorige kommunikasie rakende die terugkeer van leerders.  

Die volgende grade se infasering sal geskied soos deur die DBO besluit en 

aangekondig.  

 

Ons is opgewonde oor die terugkeer van ons Graad R, 6 en 7 leerders op 6 Julie 

2020. Die volgende inligting is ter voorbereiding en is geldig vir alle terugkerende 

leerders. 

 

1. Vir die terugkeer van ons leerders, het Laerskool Darling besluit om elke klas in 

twee groepe te verdeel, wat op alternatiewe dae onderrig gaan ontvang.  Die 

indelings sal vervoer, families en die ligging van die leerders in ag neem. 

2. Leerders mag nie self van groepe verander nie. Indien u u kind in die ander 

groep wil plaas, moet u asseblief die versoek op skrif sit en na die kantoor stuur 

vir oorweging. 

3. Daar sal elke oggend vir die eerste 2 weke ‘n behoorlike oriëntasie in elke klas 

wees oor wat van die leerders verwag word om hulself en al die ander 

Laerskole Darling mense veilig te probeer hou. 

4. Leerders woon skool by in volle skooldrag, met voorkoms volgens ons algemene 

gedragskode. Leerders moet dus sorg dat hul hare en naels kort en netjies is 

volgens ons standaarde. 

5. Geen snoepie dienste gedurende die Covid-19 inperkingstydperk. U sal dus self 

vir u kind ‘n gesonde kospakkie moet inpak vir pouses. Die voedingskema by 

die skool sal egter beskikbaar wees vir die betrokke leerders. 

6. Leerders mag slegs van die groot hek in Kalkoentjiestraat gebruik maak om die 

gronde te betree. GEEN ander ingange sal in die oggend gebruik word nie. Die 

hek sal om 06:50 oopgesluit word.  

7. Ouers, busse en taxi’s moet asseblief nie in of voor die hek se ingang stop nie. 

8. Leerders sal "gescreen" word by die 3 ingange van die skoolsaal voordat hulle 

na hul registerklasse mag beweeg. Die graad R en 1 leerders sal by die eerste 

deur ingaan, graad 2 en 3 leerders by die tweede saaldeur en die graad 6 en 7 

leerders sal by die saaldeur in die gang ingaan. Daar is duidelike aanwysers 

waar elke graad moet aantree en kolle om sosiale distansie te verseker. Mnr 

Breedt sal ook buite wees om die leerders te wys waarheen hulle moet 

beweeg. 

9. Indien u kind, na die beste van u wete, ‘n hoë koors het of ”ja” antwoord op 

enige van die verdere siftingsvrae, moet u die leerder asseblief nie skool toe 

stuur nie. U sal dan die Covid-19 noodlyn (0800 029 999) moet skakel en stappe 

volg soos deur hulle aan u deurgee. Die uitslag moet aan die skool deurgegee 

word. 

10. Indien u kind nie gesond genoeg is om terug te keer skool toe nie, moet u ‘n 

bevestigingsbrief van ‘n erkende medikus aan die skool besorg. Indien dit u 

wens is om u kind by die huis te hou, ten spyte van die feit dat hy gesond mag 

wees, moet u uself so spoedig moontlik laat registreer as ‘n aanbieder van 

tuisonderrig en u kind uit Laerskool Darling deregistreer (uitteken). Indien u 

hiermee in gebreke bly, sal u kind in elk geval na ‘n sekere tydsverloop 

outomaties gederegistreer word. Sien ook Laerskool Darling se webtuiste of 

facebook-blad vir verdere inligting aangaande tuisonderrig. 



11. Alle leerders moet ten alle tye ‘n masker dra, insluitend voor skool, gedurende 

skooltyd en na skool.  2 Maskers per leerder  sal by die skool uitgedeel word. Die 

skool het ook Laerskool Darling maskers beskikbaar teen R25 per masker. 

12. Alle klasse sal in een klas bly vir onderrig gedurende die dag en elke leerder sal 

sy eie tafel kry wat 1,5 meter weg sal wees van enige ander leerder of 

opvoeder. 

13. Graad R tot 3 leerders sal elkeen hulle eie pouse kry wat nie gedurende die 

amptelike pouse sal wees nie. Die graad 6 en 7 leerders sal soos normale tye 

pouse kry. Alle leerders sal gedurende pouse ‘n vierkant kry waarin hulle die 

pouse kan deurbring terwyl sosiale distansie gehandhaaf word. 

14. Vind aangeheg die rooster met groepindeling vir hierdie tydperk.  Die leerders 

se klasrooster sal op die eerste skooldag aan hulle gegee word. 

15. Laerskool Darling se Covid-19 beleid en onderrigplan vir alle leerders is 

beskikbaar op Laerskool Darling se webtuiste  

16. Skooltye vir die Graad R tot 7 leerders is 07:30 tot 14:00 van Maandag tot 

Vrydag. Daar sal genoeg ontspanningstye vir die Gr R tot 3 leerders gegun 

word gedurende hierdie lang dag. 

 

Ons as personeel sien baie uit daarna om ons  maats terug  te verwelkom by die 

skool.  Ons vertrou dat u en u kind die reëls van Laerskool Darling sal respekteer en 

volg om te verseker dat almal veilig bly. 

 

Wees veilig. 

 

LAERSKOOL DARLING PERSONEEL. 

 


