
31 Augustus 2018 
 

OMSENDBRIEF 6 
 

PRYSUITDELING 2018 
 
Ons jaarlikse prysuitdeling vind plaas op Donderdag, 11 Oktober 2018 om 18:30 in die skoolsaal.  

 
Graag wil ons van die geleentheid gebruik maak om weer eens borge en/of skenkings te vra om 
ons in staat te stel om ons pryswenners meer te bied as net „n sertifikaat of beker.  Soos in die 
verlede nader ons besighede en individue om ons in dié verband te ondersteun.  Borge sal 
blootstelling ontvang deur hulle name op die prysuitdelingsprogram te druk. 
 
Sou u u weg oopsien om ons te ondersteun, sal ons dit verwelkom indien ons u bevestiging in dié 
verband voor/op Maandag, 17 September 2018 kan ontvang.  Sal u asseblief die afskeurstrokie 
voltooi en saam met u borg of skenking terugstuur skool toe. 
 
PRYSUITDELING:  BEKERS, TROFEES EN ANDER 
Alle leerders wat bekers ontvang het by die prysuitdeling van 2017, moet dit asseblief skoon en 
netjies inhandig voor/op 14 September 2018.  Baie dankie vir u samewerking. 
 
BUITELUGTOER  
Die gr-6 en 7 leerders vertrek Sondag, 2 September tot Vrydag, 7 September op hul buitelugtoer 
na Kaapstad.  Baie dankie aan mnr Jaco Marais en mev Carin Reid wie saam met die 
busbestuurders, mnre André Burger en Gustav Smith, hierdie onvergeetlike reis na Kaapstad gaan 
meemaak.  Geniet elke oomblik!  Die bus vertrek om 04:00 en leerders moet reeds om 03:30 by die 
busskuur wees om te begin inpak. 
 
'n Spesiale woord van dank word gerig aan mnr RP Strauss, wie twee nuwe voorbande vir die 
skoolbus geskenk het.  U gesindheid in belang van die skool en kinders se veiligheid word opreg 
waardeer!   
 
HERWINNINGSPROJEK 
Baie dankie aan elkeen (gr 1 – 7) wie so entoesiasties aan die projek deelgeneem het!  Ons het 
kontantpryse ontvang van die NG Kerk en klasse het pryse gewen wat deur mnr Hentie Brits 
oorhandig is.  Ons het besluit om die balans van die geld weer terug te ploeg in herwinning. 
Daarom het ons twee herwinningsdromme aangekoop.  Ons wil graag by ons ouers én kinders 'n 
bewustheid skep van herwinning. 
 
Ons wil u dus nooi om asseblief alle wit papiere en plastiekbottels wat u tuis weggooi skool toe te 
stuur sodat ons kan aanhou om te herwin.  Ons beoog om in die toekoms nog dromme aan te koop 
om ook ander rommel te herwin. 
 
SILWERHOF-UITREIKPROJEK 
Die Matriekraad wil graag vir elke ouer en leerder bedank vir hul bydrae tot die uitreikprojek.  Die 
Matriekraad het op Woensdag, 22 Augustus 2018, al die ingesamelde produkte aan Silwerhof 
Ouetehuis en die Villas oorhandig.  Dit is met groot blydskap en waardering in ontvangs geneem.  
Dit was vir ons 'n voorreg om te kon “gee” en 'n verskil te kon maak. 
 
Nogmaals baie dankie vir u betrokkenheid.  Ons waardeer elkeen se bydrae. 
 
 
 
 
 
 



SPORT 
Ons wil vir u as ouer vra dat, indien u kind nie op 'n betrokke naweek aan sportbyeenkomste kan 
deelneem nie, u die afrigter voortydig daarvan in kennis sal stel.  Dit sal net help om verwarring en 
om plaasvervangers op kort kennisgewing te kry, uit te skakel.  Baie dankie vir u samewerking. 
 
ORGANOGRAM 
Vind asseblief aangeheg 'n organogram van die verskillende sportkomitees. 
 
 
 
Die uwe 
 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 
AFSKEURSTROKIE:  PRYSUITDELING – BORG / SKENKING 
 
Voltooi asseblief die afskeurstrokie en stuur terug voor/op Maandag, 17 September 2018. 
 
Ek/ons ………………………………………………………………(naam van persoon/instansie), 
borg/skenk 
 
R…………………. vir die prysuitdelingsfunksie wat gehou word op 11 Oktober 2018. 
 
As borg/skenker sal ons die prysuitdeling bywoon/nie bywoon nie.  (Skrap asseblief wat nie van 
toepassing is nie) 
 
Aantal volwassenes:  ………. (dui asseblief aan) 
 
 
 
…………………………………….     ……………………………. 
HANDTEKENING       DATUM 
 

 
KANTOORGEBRUIK: 
 
Kwitansienommer  ……………………… 
 


