
 
 
 
 
 
 
 

21 Oktober 2019 
 

NUUSBRIEF 6/2019 
 

Geagte Ouers 
 

Neem asseblief kennis van die volgende belangrike sake: 
 

1. SKOOLFONDS 2020 
 

Tydens ‘n Ouervergadering wat gehou is op Donderdag, 17 Oktober 2019, is die skoolgeld vir 2020 soos 
volg vasgestel: 
 

Graad 1 – 7  R14 000 per leerling per jaar 
Graad R  R14 500 per leerling per jaar 
 

2. HERREGISTRASIE EN HERREGISTRASIEGELD 
 

Die sperdatum vir herregistrasies van leerlinge vir 2020 was reeds 11 Oktober 2019.  Indien u nagelaat 
het om te herregistreer, wil ons u vriendelik versoek om dit dringend te doen aangesien daar heelwat 
nuwe leerlinge op waglyste is wat wag om geplaas te word. 
 

Die eerste paaiement vir 2020 se skoolgeld is voor 30 November 2019 betaalbaar en dit beloop R1 400 
per leerling. 
 

3. KASKARDAG 2019 
 

Baie dankie vir u wonderlike ondersteuning met die afgelope Kaskardag.  Dit is vir ons baie aangenaam 
om te kan meld dat ons die mikpunt van R100 000 (netto wins) behaal het.  Die fondse wat tydens hierdie 
projek geïn is, word aangewend ten bate van ons skoolfonds. 
 

4. EKSAMEN:  11 NOVEMBER 2019 – 22 NOVEMBER 2019 
 

Die eindeksamen vir Graad 4 – 7 leerders word op bogenoemde datum afgeneem.  Die akademiese 
program staak op Woensdag, 20 November 2019 vir Graad R – 6 leerlinge en op Vrydag, 22 November 
2019 vir Graad 7-leerders, na afloop van die laaste vraestel.  Die werksafbakening vir elke vak sal op 
Dinsdag, 29 Oktober 2019 aan elke ouerhuis beskikbaar gestel word. 
 

Die eksamenrooster is reeds uitgedeel en is ook op die skool se google kalender beskikbaar.  Neem 
asseblief kennis dat GEEN vraestelle buite die geskeduleerde tye geskryf kan word nie.  Dit is uiters 
belangrik om goed voor te berei vir hierdie eksamen aangesien dit ‘n groot gedeelte van u kind se finale 
bevorderingspunt, verteenwoordig. 

 

Baie sterkte vir die laaste gedeelte van hierdie kwartaal en dankie vir u volgehoue ondersteuning. 
 

Groete 
 
 

____________________ 
Mnr J L M Venter 
HOOF 


