
 
 
 
 
 

27 Mei 2020 
 
NUUSBRIEF 4/2020 
 
Liewe Ouers 
 

Ons is dankbaar dat die tyd aangebreek het om uiteindelik weer te kan heropen. 
 
Met die geleidelike heropening van die skool sal ons daarna strewe om net die beste vir ons kinders, 
personeel en die skoolgemeenskap te doen.  Daar is streng maatreëls en riglyne in plek sodat die gesondheid 
van ons leerders, personeel en ouers – sover menslik moontlik – nie in gevaar gestel sal word nie.  Dit 
beteken dat alle maatreëls nougeset nagevolg moet word. 
 
Die Graad 7-leerders keer terug op 1 Junie 2020.   
 
Soos wat ons meer inligting ontvang rakende die infasering van ander grade, sal dit aan u deurgegee word. 
 
1. Gesels asseblief gereeld met u kind oor hoe ons die Covid-19 verspreiding effektief kan bekamp 
 

 Bly tuis as jy siek is. 

 Was jou hande gereeld en deeglik. 

 Vermy fisiese kontak met ander mense. 

 Dra ‘n masker. 
 

2. Veiligheidsmaatreëls en toegangsbeheer 
 

 Die twee hoof toegangshekke (1 – Van der Bijlstraat en 2 – Deenastraat) word soggens om 06:45 vir 
die onderwyspersoneel en ondersteuningspersoneel oopgesluit. 

 

 Om 07:00 tot 07:30 mag leerders afgelaai word.  U gebruik die ingang by Boog en Hengel in Van der 
Bijlstraat en die uitgang by Busicor in Deenastraat.  Dit is dus eenrigtingverkeer. 

 

 Die onderwyspersoneel sal by die aflaaisone gereed staan om u kind te ontvang.  Leerders word hier 
geskandeer en gesaniteer. 

 

 Wag asseblief totdat u kind se temperatuur gemeet is en dit normaal is, voordat u vertrek.  Die 
temperatuur word op ‘n plakker geskryf wat elke kind aan die personeellid moet gee wat die vraelys 
voltooi. 

 

 Indien ‘n leerder se temperatuur 380 en hoër is, moet die leerder 15 minute op ‘n aangeduide plek 
wag, waarna die temperatuur weer geneem sal word.  Leerders en personeel waarvan die 
temperatuur te hoog is, sal nie toegelaat word om die terrein te betree nie. 

 

 Alle personeel, leerders en besoekers se hande sal ook hier gesaniteer word. 
 

 Die skool verdaag om 13:15.  Busse, taxi’s en ouers kan parkeer in die eenrigtingpad (soos vroeër 
beskryf) langs die A-rugbyveld. 
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3. Graad 7-personeel, registerklasse, speelterrein en speelgronddiens 
 

 ‘n Opname word tans gedoen om die aantal Graad 7-leerders te bepaal wat wel Maandag, 1 Junie 
2020 gaan opdaag vir skool.  Daarna sal die nuwe herindeling van registerklasse en lokale, asook 
personeel wat hulle gaan onderrig, aan u deurgegee word. 

 

 Leerders beweeg soggens direk na hul toegewysde registerklasse en mag nie op die terrein 
rondbeweeg nie. 
 

 Klasse word heringedeel sodat daar nie meer as 20 leerders per klas is nie. 
 

 Leerders wissel nie tussen periodes nie, maar slegs die onderwysers. 
 

 Permanente sitplekke word aan elke leerder toegewys. 
 

 Leerders word gesaniteer elke keer voor hulle ‘n klas betree. 
 

 Verskillende klasse en grade se speelterreine vir pouses sal toegewys word en moontlik ook op 
verskillende tye met behoorlike toesig.  Speelgroepies mag nie meer as 5 maats wees nie en ‘n 
persoonlike afstand van 2 meter sal gehandhaaf word. 
 

4. Gesigmaskers en sanitasiemiddele 
 

 Ouers word versoek om ten minste 2 gesigmaskers vir elke leerder te voorsien. 
 

 Indien ‘n leerder ‘n skerm/”shield” wil dra, moet ‘n masker daarmee saam gedra word. 
 

 Leerders is welkom om ook hul eie handsaniteringsmiddels saam te bring. 
 

 Indien ‘n leerder se masker breek of beskadig deur die loop van die skooldag, kan die skool ‘n nuwe 
masker voorsien. 
 

 Daar is oral sanitasiepunte op die skoolterrein aangebring, byvoorbeeld by die op- en aflaaisones, 
voor alle klaskamers, kleedkamers en kantore. 
 

5. Voorsorgmaatreëls 
 

 Behoorlike voorsorgmaatreëls is in plek, sou u kind gedurende skoolure enige moontlike simptome 
van Covid-19 toon. 

 

 ‘n Leerder wat moontlike simptome toon, sal onmiddellik na die isolasiekamer geneem word en onder 
behoorlike toesig daar vertoef totdat die ouers gekontak is en ‘n reëling getref is vir verdere 
behandeling volgens die protokol wat voorgeskryf word. 
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6. Skoonmaakprogram 
 

 Die skoolgeboue word Woensdag, 27 Mei 2020 behoorlik ge-“fumigate” met spesiale toerusting deur 
mnr Hannes Coetzee van Spar en sy werkers. 

 

 Badkamers, alle trapreëlings, deurhandvatsels en skakelaars word deurlopend elke dag 
skoongemaak en behandel. 
 

 Permanente werkers is op toesig en maak skoon na elke besoek aan die kleedkamers. 
 

 Daagliks om 14:00 moet alle onderwysers en leerders die terrein ontruim sodat die geboue behoorlik 
gesaniteer kan word, gereed vir die volgende dag se gebruik. 
 

7. Besoeke en afsprake 
 

 Die skool se hekke is gesluit vir die duur van die werksdag en slegs UITERS noodsaaklike besoeke 
sal toegelaat word.  Daarvoor moet u asseblief reeds die vorige dag skakel om toegang te verkry en 
‘n tyd vir die afspraak te bevestig.  Alle besoekers sal ‘n vraelys voltooi, geskandeer word en vergesel 
word na die plek waar u moet wees.  Daarna sal u weer uitgeneem word na afhandeling van u besoek. 

 

 Ons versoek vriendelik dat skoolgeldbetalings elektronies sal geskied en dat alle navrae asseblief 
telefonies sal geskied in plaas van die skool fisies te besoek. 
 

8. Aangepaste onderrigplan 
 

 Die Nasionale Hersiene Onderrigplan vir Graad 7 en Graad 12 is reeds vanaf die DBO ontvang.  ‘n 
Verkorte maar deeglike inhoudelike lesplanne is voorsien en Laerskool Thabazimbi sal hierdie nuwe 
lesplanne weekliks implementeer sodat leerders al die werk behoorlik kan aanleer en bemeester. 

 

 Neem kennis dat daar GEEN middel van die jaar eksamen/toetsreeks vir kwartaal 2 sal wees nie, 
maar wel assesserings soos deur die Departement in die lesplanne uiteengesit. 
 

 Die hersiene skoolkalender sal binnekort aan u voorsien word. 
 

 Aan die einde van kwartaal 4 sal daar ‘n formele eksamen geskryf word, maar nie in alle leerareas 
nie. 
 

 Laerskool Thabazimbi sal deurgaans poog om die skoolwerk op ‘n hoë standaard te hou. 
 

 Ons bedank elke ouer wat gedurende hierdie grendeltydperk begrip en ondersteuning getoon het en 
leerders ondersteun en gehelp het met die skoolwerk. 
 

9. Buitemuurse aktiwiteite 
 

 Uit die aard van die saak bestaan die skooldag voortaan net uit akademiese kontaktyd en sal daar 
geen buitemuurse aktiwiteite plaasvind nie.  Alles gaan fokus op die afhandeling van die aangepaste 
leerplanne vir elke leerarea. 
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10. Psigo-sosiale probleme 
 

 Indien enige leerder psigo-sosiale probleme ervaar, sal die skool u onmiddellik in kennis stel en die 
nodige kundige verwysings met u bespreek. 

 

11. Graad R – 6 leermateriaal 
 

 Ons leerders bly die hartklop van ons skool en die personeel onderneem om die ekstra myl te stap 
om ons leerders en ouers te ondersteun. 

 

 Skoolwerk sal steeds deur middel van die Sosiale Media-groepies deurgegee word deur die 
onderskeie personeel. 
 

 Graad R – 4 leerders kan Vrydag, 29 Mei 2020 om 09:00 – 11:00 hulle departementele boeke kom 
afhaal by die aflaaisone op ‘n deurrybasis.  Die onderskeie grade sal duidelik aangedui word. 
 

12. Snoepwinkel 
 

 Streng maatreëls sal by die snoepwinkel getref word ten opsigte van higiëne en sosiale afstande. 
 

 Luike sal duidelik aandui wie waar mag staan en mag koop. 
 

 Duidelike merke sal aangebring word om afstande tussen leerders te bepaal. 
 

 Geen warm kos sal verkoop word voordat die beperking daarop opgehef word nie. 
 

13. Tuisonderrig 
 

 Die skoolbestuur het absolute begrip vir ouers wie se keuse dit is om hul kinders eerder tuis te 
onderrig totdat dit veiliger is.  Die opsies is kortliks soos volg: 

 

 Leerders keer trapsgewys terug skool toe soos deur die Regering bepaal. 
 

 Leerder bly ‘n ingeskrewe leerder van Laerskool Thabazimbi en ontvang afstandsonderrig-
leermateriaal om die akademiese jaar tuis te voltooi.  Skryf November/Desember-eksamen by 
die skool.  U sal egter steeds skoolfondspligtig wees. 

 

 Leerder se ouers versoek ‘n oorplasingskaart en verlaat die skool vir tuisonderrig. 
 

14. Handleiding vir ouers 
 

 Lees asseblief die aangehegte dokument en bespreek dit deeglik met u kind. 
 

Ons glo dat in hierdie uiters uitdagende tye, die Here se genade ons sal dra en beskerm. 
 

Vriendelike groete 
 
 
 
__________________________ 
Mnr J L M Venter 
HOOF 
 


