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Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

 

 

INFASERING VAN GRAAD 7 LEERDERS 
Die Graad 7-leerders is al reeds ‘n week terug by die skool en besig met die akademiese program.  
 
Ons wil vir elke ouer, leerder en personeellid wat by die suksesvolle terugkeer van hierdie groep 
leerders betrokke was, baie dankie sê.  
 
Soos u reeds bewus is, sal die res van die grade se infasering ook mettertyd plaasvind.  
 
Met die suksesvolle COVID-19 oriënteringsprogram wat vir die Graad 7-leerders aangebied was, het 
die skool dit goed gedink om die ander grade ook te nooi.  
 
Die oriëntering fokus slegs op die bewusmaking van die veiligheidsaspekte wat die skool reeds, in 
lyn net die COVID-19 regulasies, in plek het. Die skool het ook intussen by die Gauteng Departement 
van Onderwys aansoek gedoen om die leerders vroeër as die geskeduleerde datum te laat terugkom 
skool toe. Die skool wag vir bevestiging in dié verband.  
 
Moontlike datums vir die oriënteringsprogram van Graad R tot Graad 6-leerders is as volg: 
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Die personeel sal ouers inlig in watter groepe leerders verdeel is.   
 

Meer inligting in verband met bogenoemde datums sal in die volgende Riebie Klanke gepubliseer 
word.  
 

 

There is always something 

 to be grateful for.  

http://www.riebie.co.za/
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LET WEL: Indien die Departement ons skool se aansoek nie goedkeur nie, sal die skool spoediglik 
met ouers op die d6 CONNECT en WhatsApp groepies kommunikeer.  

 
KWELVRAE... 
 

Watter grade mag op 6 Julie 2020 en 3 Augustus 2020 terugkeer? 
Neem kennis dat Graad R deel vorm van die “Vroeë Kinderontwikkeling” (VKO).  Dus kan Graad R 
op 6 Julie 2020 terugkeer skooltoe saam met Graad 1, 2, 3 en 6.  
 

Graad 4 en Graad 5 kan op 3 Augustus 2020 terugkeer skooltoe.  
 

Soos reeds genoem, het die skool aansoek gedoen vir ander grade om vroeër terug te keer skooltoe, 
sodat die leerders en personeel die geleentheid kan kry om hulself solank te oriënteer met betrekking 
tot die “nuwe normaal.” 

 
Onder watter voorwaardes mag skole, volgens regulasies, open op die spesifieke datum en 
per graad? 
Alleenlik skole wat aan die minimum vereistes, volgens die COVID-19 regulasies, voldoen 
(gesondheid- veiligheid- en sosiale afstand) word toegelaat om te heropen.  
 

Die Riebies het reeds die minimum vereistes in plek.  

 
Wat is die korrekte sosiale afstand wat in skole gehandhaaf mag word? 
1.5 Meter sosiale afstand moet te alle tye gehandhaaf word. Die klaskamers is reeds so verdeel en 
‘n maksimum van 20-leerders word per klas toegelaat.  

 
Wat is die vereiste persentasie van leerders wat die skool op enige gegewe tydstip mag 
akkommodeer?  
Om aan die vereistes te voldoen mag geen skool op enige gegewe tydstip meer as 50% van die 
skool se kapasiteit teenwoordig hê nie.  

 
Wanneer gaan die Naskoolsentrum oop wees? 
Die skool voldoen aan die minimum vereistes volgens die COVID-19 regulasies en mag dus die 

Naskoolsentrum oopmaak.  
 

Slegs leerders wat die dag skool bywoon, volgens die halverings-model, sal toegelaat word om die 

Naskoolsentrum te gebruik en ook net indien ouers die skool in kennis gestel het.  
 

Daar is reeds ‘n brief met betrekking tot die gebruik van die Naskoolsentrum aan ouers uitgestuur. 
Indien u nog nie die skool in kennis gestel het of u kind/ers die Naskoolsentrum gaan bywoon of nie, 
wil ons u vra om asseblief dringend die e-pos na vrp@riebie.co.za of teresa@riebie.co.za te stuur, 
sodat die skool die nodige beplanning kan doen, voordat die infasering van grade begin.   

 
Gaan die skool se snoepie oop wees? 
Soos met talle diensverskaffers, monitor die skool die getal leerders op die terrein asook die 
veiligheids-implikasies.  
 

Die skool sal die snoepie vanaf 6 Julie 2020 beskikbaar stel om leerders met bestellings te help. 
 

 

 

 

mailto:vrp@riebie.co.za
mailto:teresa@riebie.co.za
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Watter prosedure moet ‘n ouer volg indien hy/sy besluit om nie ‘n leerder terug te stuur skool 
toe nie? 
Ouers moet aansoek doen by die Hoof van die Departement, wat dan in terme van afdeling 4 van 

die Skolewet die leerder sal vrystel in geheel, gedeeltelik of voorwaardelik van verpligte 

skoolbywoning, indien dit in die beste belang van die leerder is. Laai gerus die Staatskoerant 43372 

van 2020 af vir verdere inligting.  
 

Indien ouers onveilig voel om hul kind/ers skool toe te stuur, moet u asseblief u kind se register-

onderwyser of Mev. Ansa Mulder (DPO) dringend kontak. Onthou dat die skool steeds lesse, soos 

vereis deur die kurrikulum, aan leerders op die d6 CONNECT beskikbaar stel. In ag genome dat 

leerders met die infasering nie elke dag by die skool sal wees nie, is daar genoeg tyd vir onderrig, 

assessering, eksaminering en rekordering. Die Departement van Onderwys het inderdaad ‘n 

kurrikulum daargestel, wat uitvoerbaar sal wees binne die oorblywende tydraamwerk.  
 

Vir meer inligting oor tuisonderrig kan u die Staatskoerant 42037 van 2018 aflaai.  

 
Watter geleenthede mag / mag nie by skole gehou word nie? 
Alle sport- en kultuur-aktiwiteite bly opgeskort tot tyd en wyl die Minister, in oorleg met die kabinet, 

dié bepaling ophef.  
 

Die Riebies bied ook tot verdere kennisgewing geen buitemuurse-aktiwiteite aan nie. 

  

 
 

d6 CONNECT REGISTRASIE 
Die afgelope tyd was daar baie ouers wat op die d6 Connect geregistreer het - Baie dankie daarvoor. 
Indien daar nog ouers is wat nie op d6 Connect geregistreer is nie, nooi ons ouers uit om so gou as 
moontlik ‘n e-pos te stuur na d6connect@riebie.co.za met die volgende inligting: 
 
 

o Leerder se naam en van; en 
o Ouer se naam, van, identiteitsnommer, selfoonnommer en e-pos adres. 
 

Daar sal so gou moontlik, ná u e-pos ontvang is, met u in verbinding getree word om die registrasie 
proses te voltooi.  
 

Dit het nietemin onder ons aandag gekom dat daar steeds ouers is wat op d6 Communicator 
geregistreer is, en dan nie die nodige inligting kan opspoor nie. Die skool gebruik al ‘n geruime tyd 

nie meer die d6 Communicator nie.  Maak asseblief seker dat u die d6 Connect applikasie aflaai.  

 
Neem ook kennis van die volgende: 

 

Die “d6 connect” app is beskikbaar op jou slimfoon. 
Die “desktop” weergawe is ook op die volgende skakel beskikbaar:  
 

https://d6.co.za/education/product/d6-plus/d6-connect/desktop/windows/  
 

Indien ouers probleme ondervind, stuur asseblief ‘n e-pos na d6connect@riebie.co.za  

 

 

 

 

mailto:d6connect@riebie.co.za
https://d6.co.za/education/product/d6-plus/d6-connect/desktop/windows/
mailto:d6connect@riebie.co.za


 
 

4 

 

AANSOEKE VIR GRAAD R - 2021 
Aansoeke vir Graad R (2021) sluit binnekort. Die elektroniese aansoekvorm is steeds beskikbaar op 

ons skool se webtuiste www.riebie.co.za . Om aansoek te doen, open asseblief die skakel 

“AANSOEK GRAAD R EN GRAAD 1  2021”. 

Ouers wat aansoek gedoen het, word versoek om afskrifte van die volgende dokumente so gou 

moontlik by die skool in te dien:  
 

 Gesertifiseerde afskrif van leerder se onverkorte (unabridged) geboortesertifikaat; 
 Immuniseringskaart;  
 Gesertifiseerde afskrifte van beide ouers/voogde se ID dokumente; 
 Indien u nie die biologiese ouer(s) is nie, dokumente wat u wettige voogskap bevestig; 
 Bewys van ouers/voogde se adres, nie ouer as 3 maande - 

 (W&L rekening of amptelike huurooreenkoms op agentskap se briefhoof). 
 

LET WEL:  GEEN AFSKRIFTE KAN BY DIE SKOOL GEMAAK WORD NIE. 
 

 

Aansoeke sal oorweeg word in lyn met daargestelde kriteria en ouers sal mettertyd in kennis gestel word of 

hulle aansoeke suksesvol of onsuksesvol was.  

 

OPNAME/VOORLOPIGE AANSOEKE VIR GRAAD 1 - 2021 
Daar is steeds van ons ouers wat nog nie die voorlopige aansoek op die webtuiste voltooi het nie. 

➢ Ons vra dat u asseblief die aansoek so gou moontlik sal voltooi. 

Die voorlopige aansoekvorm is reeds op ons skool se webtuiste www.riebie.co.za beskikbaar. Open asseblief 
die skakel “AANSOEK GRAAD R EN GRAAD 1  2021”.   
 

Let wel dat dié aansoeke geensins die Departement van Onderwys se aanlyn-aansoek proses 

vervang nie en bloot vir opname doeleindes is en om die dokumentasie indienings-proses te 

vergemaklik en sodoende vertragings te probeer vermy wat moontlik deur nuwe reëls vir isolering 

na inperking veroorsaak kan word. Die voorlopige aansoek waarborg nie ‘n plek by ons skool nie, en 

aansoekers sal wel ook op die Departement van Onderwys se webtuiste moet aansoek doen sodra 

die openingsdatum aangekondig is en sal steeds deur die Departement geplaas word in lyn met 

daargestelde kriteria, maar ons skool wil graag vir ouers sover as moontlik bystaan om die proses 

te vergemaklik.  

Ouers wat voorlopige aansoeke voltooi het sal binnekort laat weet word wanneer en hoe die nodige 

stawende dokumente ingedien kan word. 

 

JEUGDAG 

Ons herinner ouers dat die skool op 16 Junie 2020 vir die publieke vakansiedag (Jeugdag) gesluit 

sal wees.  
 

Look back and be grateful 
Look ahead and be hopeful 
Look around and be helpful 

 
V Botha  | Skoolhoof 

 

 

http://www.riebie.co.za/
http://www.riebie.co.za/
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OLYF: SKOOL SE FONDS VIR BEHOEFTIGE LEERDERS- EN GESINNE  
Indien daar enige persoon of maatskappy is wat betrokke wil raak deur ‘n kontant donasie te skenk, 

kan u die donasie in die skool se bankrekening inbetaal, soos volg: 

Rekeningnaam  : Laerskool Van Riebeeckpark 
Bank    : FNB 
Tipe rekening                    :          Tjekrekening 
Takkode         :          205 609 
Rekeningnommer  :      6274 913 4243 
Verwysingsnommer : 9754 + Voorletter en van 
 
Vir meer besonderhede oor Olyf, of indien u enige ander donasie of voorstelle wil maak, is u ook 
welkom om vir Mev. Ansa Mulder ‘n e-pos te stuur - ansa@riebie.co.za.  
 
Gesinne wat nie kos het gedurende die afsonderingstydperk nie, kan ook gebruik maak van die 
Regering se hulp, deur behoeftes aan te meld by 0800 428 8364 of ‘n e-pos te stuur aan 
support@gauteng.gov.za  

 
 
SNOEPIE 
Die snoepie sal vanaf 6 Julie 2020 oop wees. Verdere inligting sal volg in terme van hoe die snoepie 
gaan funksioneer.  
 
 

RIEBIE-KUSSINGS EN -KOMBERSE 

Komberse 
U kan nou vir u kind sy/haar eie Riebie-kombersie teen R150-00 aankoop. Die winter is hier en u 
kan gerus belê in een van ons unieke kombersies! Gebruik asseblief die bankbesonderhede en 
verwysingsnommer 9769/001, soos hieronder aangedui. 
 

Kussings 
Die spesiale Riebie-kussings kan teen R175-00, per kussing, aangekoop word. Gebruik asseblief 
die bankbesonderhede en verwysingsnommer 9756/001, soos hieronder aangedui. 
 
Rekeningnaam   :  Laerskool van Riebeeckpark 
Bank     :  FNB 
Tipe Rekening   :  Tjekrekening 
Takkode    :  205 609 
Rekeningnommer   :  6274 913 4243 
Verwysingsnommer (Kombers) :  9769/001 + kind se naam, van en graad 
Verwysingsnommerf (Kussing) :  9756/001 + kind se naam, van en graad 

 
 

Algemeen 
 

mailto:ansa@riebie.co.za
mailto:support@gauteng.gov.za
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RIEBIE MASKERS 
Ons is almal bewus van die feit dat leerders maskers móét dra wanneer die skool heropen. Maskers 
is volgens wet verpligtend en leerders kan ongelukkig nie tot die skoolterrein toegelaat word sonder 
‘n masker nie. Ons leerders se veiligheid is vir ons uiters belangrik en daarom sal elke Riebie sy/haar 
eie Riebie-masker gratis, op die eerste dag van skool, ontvang.  
 

U is welkom om ‘n tweede Riebie-masker vir slegs R30-00 aan te koop. Leerders sal op die eerste 
dag wanneer hulle terug is by die skool die ekstra masker ontvang. Ons vra dat ouers 
asseblief nie skool toe sal kom om die maskers te kom afhaal nie.  Daar is twee ontwerpe om 
van te kies: 

 
Riebie-masker 1 (RM1) - 
Groot renoster in die middel 
 

Riebie-masker 2 (RM2) - 
Klomp klein renostertjies 
 
Indien u ‘n ekstra Riebie-masker wil bestel,  
moet u die volgende besonderhede gebruik: 
 
Rekeningnaam :  Laerskool van Riebeeckpark 
Bank   :  FNB 
Tipe Rekening :  Tjekrekening 
Takkode  :  205 609 
Rekeningnommer :  6274 913 4243 
Verwysingsnommer :  9701 + U kind se naam,  

   van en graad + (RM1 of RM2) 
 
Ons vra dat geen kontant na die skool toe gestuur  
word nie, omdat ons die hantering van gelde wil 
vermy. 
 

 
 
KLEREDRAG 
Soos die grade gaan infaseer het leerders die keuse om of skoolklere, of die skoolsweetpak, te 
dra. Dit sal nie saakmaak op watter dag watter skooldrag gedra word nie.  
 
Geen gewone drag sal toegelaat word nie.  
 
Die behoefte in die skoolgemeenskap vir skoolklere en skoolsweetpakke is groot, en daarom neem 
ons die vrymoedigheid om ons ouers te vra om groot asseblief enige skooldrag wat te klein is, of nie 
meer gebruik word nie, asseblief aan die klerebank te skenk. Die skenking sal opreg waardeer word.   


