
29 Julie 2016 
 
OMSENDBRIEF 8/2016 
 
OUERVERGADERING 
Strydenburg: Maandag, 1 Augustus, om 18:00 in die NG-Kerksaal. 
Petrusville : Reeds afsprake met ouers gereël. 
 
SKOOLKLEREBANK 
Indien u enige winterskooldrag het wat u nie gebruik nie, kan u dit asseblief na die skoolkantoor bring.  Daar is altyd 'n 
behoefte daarna.  Onthou asseblief om u kind se huidige skooldrag te merk.  Daar is soveel klere en dasse wat 
wegraak en nie opgespoor kan word nie.   
 
SPORTDAG SATERDAG 30 JULIE TE KOFFIEFONTEIN 
'n Program is reeds aan u kind uitgedeel.  Wedstryde begin om 09:00.  Die bus vertrek stiptelik om 06:30 vanaf die 
busskuur. 
Padaanwysings tot by die sportvelde : 

� Volg die R704 roete na die dorp. 
� Draai links by Krausestraat. 
� Ry tot by Hampdenstraat. 
� Draai regs en dan weer die eerste straat links. 
� Die sportvelde sal aan die regterkant wees. 

 
GROOT BRAG 
Die “Groot brag” sal plaasvind op Donderdag, 4 Augustus, om 12:10 in die skoolsaal. 
Alle ouers is welkom om die geleentheid by te woon. 
 
INTERSKOLE VRYDAG 5 AUGUSTUS TE PRIESKA 
Die program vir die Interskole word aangeheg.  Huidiglik het ons 'n tekort aan 25 sitplekke om alle deelnemers en 
afrigters na Prieska te vervoer.  Alle leerders word versoek om ons op Maandag,  
1 Augustus, in kennis te stel indien hul van eie vervoer gebruik gaan maak. 
 
Deelnemers kan met sportdrag skool toe kom op Vrydag, 5 Augustus.  Dié leerders wat gaan deelneem in Prieska, 
onttrek om 09:45.  Die busse sal stiptelik om 10:00 vanaf die busskuur vertrek.  Die res van die leerders wie nie 
deelneem nie, sal by die skool aanbly tot en met normale tye wat die skool op Vrydae verdaag: Graad 1 & 2 om 12:30 
en Graad 4 – 12 om 13:00. 
 
Deelnemers wie aan die interskole deelneem asook skoliere wie gaan ondersteun, is verplig om die korrekte 
sportdrag / skooldrag aan te hê.  Geen uitsondering sal gemaak word nie. 
 
Baie dankie vir u ondersteuning in dié verband. 
 
NASIONALE VERKIESINGSDAG  
Woensdag, 3 Augustus 2016, is 'n amptelike publieke vakansiedag.  Die skool sluit Dinsdag normale tyd om13:45.  
Die skool begin op Donderdag, 4 Augustus om 07:30 (dag 5). 
 
VAKANSIEDAE 
Maandag, 8 Augustus is 'n skole-vakansiedag en Dinsdag, 9 Augustus is 'n publieke vakansiedag (Vrouedag).  Die 
skool begin op Woensdag, 10 Augustus om 08:00.  Daar sal geen saal wees nie, maar akademiese periodes (dag 7) 
sal gevolg word. 

 
 
 


