
Hooftrekke

SKOOL SLUIT
Na aanleiding van die President se aankondiging Sondagaand, met betrekking tot die invloed wat
die Koronavirus op die land het, gaan alle skole vanaf 18 Maart 2020 gesluit wees. Skole sal weer
‘n aanvang neem op 14 April 2020. Hou asseblief die media dop vir enige wysigings.  

LET WEL:  
Daar sal geen Sport- of Kultuur oefening/aktiwiteite geskeduleer word tot verdere kennisgewing
nie.

Alle vergaderings wat by die skool sou plaasvind word uitgestel tot verdere kennisgewing. 

Die Koronavirus het verskeie uitdagings gelaat en ons vra asseblief dat ouers bewus sal wees van
u kind se gesondheidstoestand. Volgens die WGO is die simptome as volg:

1. Hoofpyn
2. Hoes
3. Kortasemheid/asemnood
4. Spierpyn
5. Koors
6. Moegheid

Ons doen ‘n beroep op ouers, dat indien enige van dié simptome by u of u kinders waargeneem
word, u so spoedig moontlik ‘n mediese praktisyn kontak. 

Sterkte!

RAPPORTE 
Leerders het vandag hul rapporte ontvang. Personeel sal op 18 Maart 2020, vanaf 07:00 – 09:00
by die skool beskikbaar wees om rapporte aan leerders/ouers te gee wat nie vandag by die skool
was nie.  

Baie dankie aan al ons leerders, ouers en personeel vir hul harde werk. Ons volgende oueraand
sal op 20 April 2020 plaasvind. Ouers wat personeel wil sien om rapporte te bespreek, kan van
hierdie geleentheid gebruik maak. 

Akademie is vir die skool belangrik en ons wil alles in ons vermoë doen om so ver moontlik die
leerders met voorbereiding vir die eksamen te help. Elke leerder sal dus, saam met sy of haar
rapport, werkkaarte vir Afrikaans, Engels en Wiskunde ontvang. 

“When you can’t change the direction of the wind,
adjust your sails.”

~ H. Jackson Brown JR. ~ 

Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag!
Building a legacy together ~ today!
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Dit is in u kind se beste belang, en ons vra dat ouers asseblief die skool hierin sal ondersteun en
toesien dat u kind die werkkaarte voltooi. 

ONS GROET...
Die tyd het aangebreek vir Mev. Elmarie Schreuder om die Riebies te verlaat.  Die skool se
Leiers  het  ‘n  persoonlike  onderhoud  met  Mev.  Schreuder  gevoer  en  ons  deel  graag  ‘n  paar
hoogtepunte:

 Watter jaar het Juffrou begin skool gee en by watter skool?
1981 by Laerskool Bredell

 Hoeveel jaar was Juffrou by die Riebies?
27 jaar

 Wat het Juffrou geïnspireer om ‘n juffrou te word?
Ek was mal oor my Graad 1 juffrou, ek wou net soos sy wees.

 Hoe voel Juffrou om die skool te verlaat?
Ek het gemengde gevoelens – ek is opgewonde maar ook baie hartseer.

 Wat gaan Juffrou nou doen, nou dat Juffrou aftree?
Baie lees,  teken,  verf,  tuinwerk  en sudoku.  My stokperdjie  is  skilder,  so  ek gaan baie  tyd
daaraan spandeer.

 Wat maak Juffrou se werk die moeite werd en wat is die moeilikste uitdaging vir ‘n juffrou?
Om te sien hoe kinders verstaan wat jy hulle leer en dit dan met selfvertroue toepas. 

Die moeilikste uitdaging is om kinders gemotiveerd te hou, want nie almal is altyd lief vir werk
nie. Motivering kom van albei kante af - onderwysers en kinders.

 Wat is die moeilikste ding om te doen in die onderwys?
Om ‘n kind te troos wat nie geslaag het nie…

Ons ouers, personeel en leerders bedank Juffrou Elmarie vir haar 27 jaar se positiewe insette by
die Riebies. Ons skool gaan Juffrou verseker baie mis!!

Juffrou was ‘n steunpilaar op verskeie terreine en het ongetwyfeld ‘n verskil in menige kinders se
lewens gemaak.

Die Riebies salueer u !!!

Ons stel ouers hiermee in kennis dat Me A Miessner skuif na Gr 4, in Me Schreuder se plek, en Me
Stephanie Nel skuif na Gr 2V. 

RIEBIE RAKKERS NASKOOLSENTRUM
Die Naskoolsentrum sal  ook vanaf 18 Maart  2020 gesluit  wees en op 14 April  2020 heropen.
Leerders het reeds briewe in dié verband ontvang. Naskoolgelde sal steeds vir die maand van April
2020 gehef word, maar ouers sal nie verantwoordelik wees om enige naskoolgelde vir Desember
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2020 te betaal nie. Dus betaal ouers slegs 11-maande en nie 12-maande soos in die begin van die
jaar ooreengekom nie.

AANLYNAANSOEKE
Soos die afgelope twee jaar gaan die Graad 1 en Graad 8 leerders vir 2021 weer aanlyn moet
aansoek doen. 

Die Aanlynstelsel  sal  vroeg in  die  tweede kwartaal  geaktiveer  word.  Sodra die  aansoekdatum
aangekondig  is,  moet  aansoeke  ingevolge  departementele  riglyne  AANLYN by
www.gdeadmissions.gov.za gedoen word. Ek doen ‘n beroep op ouers om die media, sowel as die
skool se nuusbriewe, dop te hou vir meer inligting.

Leerders wat in Hasie Kwassie is, is volgens die stelsel ook nie verseker van ‘n plek in
Graad  1   by  die  Riebies  nie. Die  stelsel  is  gebaseer  op  die  kriteria  daargestel  deur  die
Departement van Onderwys en in daardie volgorde, op ‘n “first come first serve” basis, dit beteken
dat slegs die eerste aansoeke kronologies, volgens kriteria, by skole geakkommodeer kan word.

Die skool ontvang elke jaar, reeds in die eerste paar minute, honderde aansoeke en kan nie al die
aansoeke akkommodeer nie.

Daar  sal  ‘n ouervergadering met al  die  huidige Graad R ouers geskeduleer  word.  Tydens die
vergadering sal die proses aan u verduidelik word. Dit  is baie belangrik dat u die vergadering
bywoon. Hou asseblief die nuusbriewe dop vir verdere inligting.

AANSOEKE GRAAD R - 2021
Aansoeke vir  Graad R (2021) by Hasie Kwassie Pre-Primêr open op Maandag, 20 April 2020.
Aansoekvorms sal eers beskikbaar wees op die dag van opening, 20 April 2020, by Me. Naomi
Cornelessen  in  die  kantoor.  Ouers  kan  tot  29  Mei  2020  aansoek  doen.  Inskrywings van
suksesvolle aansoekers sal tussen 20 Julie 2020 en 14 Augustus 2020 plaasvind. In dié tyd sal u
en  u  kind  per  afspraak  die  Skoolhoof  en  die  personeel  van  Hasie  Kwassie  ontmoet  en  ons
spoggeriewe kan besigtig. 

Die volgende dokumente MOET saam met die aansoek ingedien word:

 Gesertifiseerde afskrif van kind se Onverkorte (Unabridged) Geboortesertifikaat
 Afskrif van Inentingskaart
 Gesertifiseerde afskrifte van beide ouers se ID dokumente
 Bewys van adres, nie ouer as 3 maande nie (W&L rekening of amptelike huurooreenkoms)
 Indien u nie die biologiese ouers is nie, dokumente wat u wettige voogskap bevestig. 
o Let wel: GEEN AFSKRIFTE KAN BY DIE SKOOLKANTOOR GEMAAK WORD NIE.

VAKANSIETYD IS FAMILIE TYD
Gedurende besige  tye  skeep ons so  dikwels  ons geliefdes af.  Maak hierdie  vakansie  ‘n  punt
daarvan om weer die bande met jou geliefdes te herstel  en te versterk.  Maak tyd  om in  julle
verhouding ‘n verdieping en groei te ervaar. 

Vergewe waar nodig en genees die “seerkry” plekkies. Werk aan die humor, die lag, die pret, die
diepte, die liefde – die vakansie is ‘n ideale tyd en geleentheid hiervoor. 

In ‘n lekker rustige en ontspanne atmosfeer is dit soveel makliker as in die gejaag en harwar van
ons daaglikse doen en late. Wanneer jy gedurende die vakansie aan jou verhoudinge aandag gee,
en jou ondersteunings netwerk weer verstewig, is jy veel meer gereed vir die nuwe kwartaal se
uitdagings wat voorlê.
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GAUTENG ATLETIEK
Dit  was  ‘n  besonderse  jaar  vir  die  Riebies  op  die  atletiekbaan.  Nie  minder  as  15  atlete  het
deurgedring om deel te wees van hierdie prestige byeenkoms (Gauteng) by Ruimsig Stadion nie.

Dertien van ons atlete het na die Finale toe deurgedring en uiteindelik het drie atlete vir die SA
Atletiekbyeenkoms gekwalifiseer. Hierdie byeenkoms was geskeduleer om op 3 en 4 April 2020 in
Bloemfontein  plaasvind  te  vind,  maar  a.g.v.  die  Koronavirus  is  hierdie  geleentheid  ongelukkig
uitgestel. Wanneer nuwe datums beskikbaar is, sal die skool dit aan ouers kommunikeer.  

Geluk aan elkeen van die atlete – harde werk word altyd beloon.

Gauteng Atletiek uitslae (alfabeties volgens leerders se vanne):
Bitzer, Iaan 2de plek - O/10 hekkies
Bitzer, Lohan 3de plek - O/12 diskus en spiesgooi

5de plek - O/12 gewigstoot
Engelbrecht, Gemma 9de plek - O/10  1200m
Gee, Morgan Semi-finale - O/11 verspring
Howard, Matthew 5de plek - O/12  1200m
Kotzé, Ashleigh 9de plek - O/12 diskus
Linford, Charné Semi-finale - O/10 gewigstoot
Motley, Caitlyn 5de plek - O/11 hekkies
Pelser, Dominic 2de plek - O/11 hoogspring
Pryor, Cornelle Semi-finale - O/12 kort-hekkies
Rochecouste, Benjamin 5de plek - O/13 gewigstoot
Strydom, Natalie 6de plek - O/10  1200m
Swart, Arno 9de plek - O/11 gewigstoot
Van Rooyen, Kaitlyn9de plek - O/12  1200m
Van Staden, Nialé 3de plek - O/11 gewigstoot 

SKOOLFONDS
Baie dankie aan al ons ouers wat hierdie baie belangrike verpligting nakom. Hou in gedagte dat die
skool reeds vandag, 17 Maart 2020, sluit. Tref asseblief u reëlings so dat u die skoolfonds vir Maart
2020 nie agterweë laat nie. 

Die skool se bankbesonderhede is as volg:

Bank : FNB 
Tak : Woodbridge
Takkode : 205 609
Rekeningnommer : 6274 913 4243

“No amount of money or success can take the place of time spent with your family.”

V Botha  | Skoolhoof
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