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Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

 

 

DIE NUWE NORMAAL 

(Gedeeltelike uittreksel – Dr. Louis Swanepoel – Voorsitter SAOU) 
  
‘n Felle aanslag op feitlik elke land in die wêreld, het oor die afgelope weke plaasgevind - Covid 19 
het ons wêreld verander! Suid-Afrika het seker een van die strengste afsonderings-tydperke in die 
wêreld, gedurende Maart vanjaar ingestel, waarvan die einde van die mees beperkende fase 
onlangs bereik is.  
 
Die afgelope tydperk is die Onderwys en die Opvoeder, meer as ooit tevore, onder ’n vergrootglas 
geplaas.  
 
Die Amerikaanse onderwyskundige, Dewey, het by geleentheid gesê: “Education is not a preparation 
for life. Education is life itself”. Die werklikheid is dat ons almal se lewens ‘n nuwe dimensie gekry 
het. Die realiteit is dat Covid 19 nie vinnig gaan verdwyn nie en dat ons in die Onderwys, saam met 
die leerders, met hierdie nuwe werklikheid moet leer saamleef, daarby sal moet aanpas en 
benaderings moet ontwikkel wat sinvol en werkbaar is.  
 
Ons moet vir mekaar sê dat die toekoms besondere energie van almal gaan vereis. Weereens 
verwys ek na die onsekerhede waarbinne almal funksioneer. Leerders kom uit huise waar daar 
onsekerheid, miskien negatiwiteit, en selfs persoonlike verliese mag voorkom.  
 
Die terugkeer na skole is nie ‘n gewone terugkeer nie. Die “nuwe normaal” gaan meebring dat ons 
insig in die leerders, en dít wat in die skool verwag word, sal moet verdiep en verbreed.  
 
Dit is nie oordrewe om te sê dat die maande wat voorlê die belangrikste ooit, in die geskiedenis van 
die Suid-Afrikaanse Onderwys, sal wees nie. Hiervoor gaan ons Riebie-gemeenskap sterk op 
mekaar moet steun. ‘n Positiewe gesindheid met groot waardering vir mekaar (onderwysers en 
ouers) gaan die fondasie wees om ons kinders gereed te kry vir die volgende graad. 
 
 

“It is health that is real wealth and not pieces of gold 
and silver”. 

~ Mahatma Gandhi ~ 

 

http://www.riebie.co.za/
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‘n Griekse filosoof herinner ons:  “Education, without educating the heart, is no education at all”. In 
die toekoms gaan hernuwing absoluut noodsaaklik wees. Dit gaan herbesinning oor wat ons doen 
en hoe ons dit doen, van ons almal vereis.  
 
Ek wil ouers verseker dat die Riebie-personeel gemotiveerd en gereed is vir die uitdagings wat 
voorlê. ‘n Lid van ‘n span, betrokke by die heropbou van die Wes-Duitse onderwysstelsel na die 
verwoesting van die Tweede Wêreldoorlog, het gesê: “You cannot re-build a schooling system 
without teachers who have a high sense of calling and dedication to what they are doing”.  
 
Onsekerheid maak baie van ons onrustig en soms bang, maar miskien kan ons wysheid uit die 
woorde van ‘n Franse skrywer put, wat geskryf het: “Ninety percent of education is encouragement”. 
Kom ons motiveer en inspireer mekaar… . 

 
 
’n Kwelvraag waaroor ouers onseker is...  
 

• Mag skole vroeër oopmaak indien hulle operasionele funksies in plek is? 
 

Nee - Skole wat vroeër oopmaak sal teenstrydig met die riglyne, wat deur die Minister van 
Basiese Onderwys afgekondig is, optree.  
 
Die nuutste inligting, ontvang vanaf die Hoof van die Departement van Onderwys vir die infasering 
van personeel, is as volg: 
 
Skoolhoof en/of Adjunkhoofde 
13 Mei 2020 - om die beskermende toerusting te ontvang, asook ‘n program vir die reiniging van 
skole, ter voorbereiding van die terugkeer van personeel.   
 
Skoolbestuurspanne 
Na afloop van reiniging en sanitasie, asook die nodige beskikbaarheid van beskermende 
toerusting. 
 
Onderwysers (insluitend Graad R personeel en alle ander personeel (in lyn met sosiale 
distansiëring)  
Na afloop van reiniging en sanitasie, asook die nodige beskikbaarheid van beskermende 
toerusting. 
 
Let wel: Terugkeer is onderhewig aan die voldoening van Covid-19 veiligheidsmaatreëls.  Grade 
sal daarna ingefaseer word.  

 
 
Algemene Veiligheidsreëls vir leerders, personeel en ouers 

 

1. Toerusting en hulpmiddels vir skandering 
 

1.1. Die skool het infrarooi temperatuurmeters beskikbaar. Alle leerders, personeel en ouers wat 
die skool besoek se temperatuur sal daagliks getoets word.  
 

1.2. Handreinigers sal by die hekke, klaskamers, kleedkamers, personeelkamer, admin- en 
finansiëlekantoor beskikbaar wees. 

 

1.3. Alle leerders moet onmiddelik wanneer die skool verdaag, afgehaal word. Geen leerder mag 
voor ‘n hek sit en wag vir vervoer nie.  
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1.4. Gesigskerms word deur die personeel gedurende klasonderrig gedra.  

 

1.5. Materiaal-maskers is verpligtend vir personeel, leerders, ouers en besoekers.  
 

1.6. Leerders moet asseblief hul eie “wet wipes” skool toe bring, sodat leerders dit self kan gebruik 
om hulle werksoppervlakte, skryfbehoeftes, skrifte en handboeke skoon te kan hou. 

 
 

2. Proses vir die ontvangs van leerders 
 

2.1. Alle leerders maak gebruik van die hekke in Swartwildebees- en Armadastraat.  
 

2.2. Die hekke sal deur twee personeellede beman word.  
 

2.3. Leerders se temperatuur word by die hekke gemeet. Indien ‘n leerder se temperatuur onder 
38°C is sal hy/sy ingelaat word en na die speelterrein beweeg waar hy/sy ingedeel is. 

 

2.4. Indien ‘n leerder se temperatuur bo 38°C meet sal hy/sy na die voorportaal van die saal 
geneem word, waar ‘n tweede lesing geneem sal word. Sou hierdie lesing steeds 38°C of 
hoër wees, sal die ouers in kennis gestel word en moet die leerder spoediglik afgehaal word. 

 

2.5. Sluitkaste word nie gebruik nie, tot verdere kennisgewing. Leerders gaan glad nie wissel nie, 
dit wil sê tasse word saam na die klas toe geneem. Personeel sal tussen die klasse beweeg.  

  
 

3. Ander besoekers op die skoolterrein  
 

3.1. Geen ouers/voogde word op die terrein toegelaat nie, tensy hulle deur die hoofingang 
ingelaat word.  
 

3.2. Besoekers se temperatuur word by die administratiewe hek gemeet. Indien ‘n besoeker se 
temperatuur onder 38°C meet word hy/sy ingelaat, slegs om die Adminkantoor te besoek of 
skoolfonds te betaal.  

 

3.3. Indien die besoeker se temperatuur bo 38°C meet, sal die besoeker nie op die skoolterrein 
toegelaat word nie.  

 

3.4 Kolle sal vanaf die administratiewe hek tot binne die ingangsportaal op die grond aangebring 
word, om te verseker dat die nodige afstand gehou word en ook om die aantal persone wat 
in die kantoor toegelaat kan word, te beheer.  

 
 

4. Proses indien leerders of personeel positief getoets word 
 

4.1. Die skool sal die Departement van Gesondheid en die Departement van Onderwys in kennis 
stel.  
 

4.2. Die skool word onmiddellik, met die Departement van Onderwys se toestemming, gesluit. 
Ouers word in kennis gestel en leerders word afgehaal.  

 

4.3. Die skool verwittig die persone wat by die skool in kontak was met die persoon wat positief 
toets. 

 

4.4. Die skoolterrein word eers weer oopgestel na die Departement van Onderwys toestemming 
gegee het.  
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5. Ontsmetting van die skoolterrein 
 

5.1. Terrein-werkers en die skool se veiligheidspanne sal daarop let om alle handvatsels, trap-
reëlings, tafels, stoele, ensovoorts te ontsmet.  
 

5.2. Die skool word deur ‘n goedgekeurde buite-maatskappy ontsmet.  
 

5.3. Alle krane, wasbakke, toiletbakke en toiletsitplekke moet afgevee word.  
 

5.4. Verseker dat toilette gespoel is en dat daar genoeg toiletpapier beskikbaar is.  
 

5.5. Alle gebreke word onmiddelik aan die faktotum gerapporteer.  
 
 

6. Saal-opening en aantree op die aantreeblad  
 

6.1. Om te voldoen aan die 1.5 meter sosiale distansiëring sal daar geen saalopening of aantree 
op die aantreeblad wees nie.  
 

6.2. Die skoolsaal sal gedurende hierdie tyd as die personeelkamer gebruik word om aan die 1.5 
meter sosiale distansiëring te voldoen.  
 
 

7. Naskoolsentrum 
 

7.1. Die opening van die Naskoolsentrum sal gepaard gaan met die verligting van die 
afsonderingstydperk in terme van die Regering se Regulasies. Op hierdie stadium is die 
Naskoolsentrum nie oop nie.  
 
 

8. Hantering van kontantbetalings en inskrywings 
 

8.1. Persone sal na hy/sy deurgelaat is by die eerste kontrole punt, weer die sanitasie proses by 
die Admin- of Finansiële kantoor moet ondergaan.  
 

8.2. Slegs een persoon sal by die onderskeie vensters in die kantoor toegelaat word. Geen ander 
persone mag in die ontvangslokaal wees nie.  

 
 

FACEBOOK 
Mev. Julie Ruthven is in beheer van die skool se Facebook-blad en ons is wil vir haar dankie sê 
daarvoor. Dié Facebook-blad is baie aktief en ons is ook dankbaar dat dit so goed ondersteun word.  
 
Af-en-toe wil ouers, of vriende van Laerskool Van Riebeeckpark, foto’s van aktiwiteite met mekaar 
deel. Dikwels word nog ‘n Facebook-blad gestig deur die skool se naam daaraan te koppel. Ons 
versoek asseblief dat ouers hulle sal weerhou daarvan. Die skool het net een amptelike Facebook-
blad en ons vra dat ouers sal voortgaan om dié blad te ondersteun.  
 
Ons herinner ouers ook daaraan dat enigiets wat op sosiale media gedeel word, volgens wetgewing 
as gepubliseer beskou word. Indien iemand nie van die inhoud hou nie, kan dit by die Raad aangegee 
word.  
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d6 CONNECT REGISTRASIE 
Vir ouers wat nog nie geregistreer het nie: 

 

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. 

 
 

BAIE DANKIE 
‘n Opregte dankie aan elke Riebie-ouer wat steeds, in hierdie uitdagende tyd, hul skoolgelde betaal. 
Die skool kan nie optimaal funksioneer as dit nie vir u getroue betaling is nie, en ons doen ‘n beroep 
op ouers om asseblief verantwoordelik op te tree in dié verband.  
 
 

AANSOEKE VIR GRAAD R - 2021 
Soos reeds gekommunikeer, is elektroniese aansoekvorms 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 intussen afskrifte van die volgende dokumente 

gereed te kry, vir indiening na die heropening van skole:  
 

 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 
In die lig van die huidige situasie, met betrekking tot die staat van inperking, wat moontlike 

vertragings met aansoekprosesse kan meebring, het die skool dit goedgedink om pro-aktief op te 

tree, deur ouers van voornemende Graad 1 leerders die geleentheid te bied om ‘n voorlopige 

aansoekvorm te voltooi. Die voorlopige aansoekvorms 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.  

https://d6.co.za/education/product/d6-plus/d6-connect/desktop/windows/
mailto:d6connect@riebie.co.za
http://www.riebie.co.za/
http://www.riebie.co.za/
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Ouers wat aansoek gedoen het, word versoek om intussen afskrifte van die volgende dokumente 

gereed te kry, vir indiening na die heropening van skole: 
 

 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. 
 

Verdere inligting met betrekking tot die Departement van Onderwys se amptelike openingsdatum vir aanlyn-

aansoeke, en enige ander relevante inligting sal, sodra dit beskikbaar is, so gou moontlik aan u 

gekommunikeer word. 

 
 

OLYF: SKOOL SE FONDS VIR BEHOEFTIGE LEERDERS- EN GESINNE 

Die Korona-pandemie het beslis ‘n reuse invloed op die ekonomie en natuurlik op verskeie families, 

en dit sluit sommige van ons Riebie-families in. 

Die skool het ‘n fonds (Olyf) wat behoeftige kinders van ons skool voorsien van basiese behoeftes 

soos voedsel, toiletware, ensovoorts. Ons doen ‘n beroep op ouers wat kan, om ons Riebies in nood 

te ondersteun deur ‘n kontant bydrae te lewer. 

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 kan u gerus vir Mev. Ansa Mulder kontak by ansa@riebie.co.za . 

Gesinne wat nie kos het gedurende die “lockdown” 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  
 
 

 

 

V Botha  | Skoolhoof 

 

 
 

mailto:ansa@riebie.co.za
mailto:support@gauteng.gov.za
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BAIE GELUK 

Die Riebies wil graag ons Skoolhoof, Mnr. Botha, en sy gesin gelukwens met die nuwe toevoeging 
tot hul familie. Mnr. Botha het oupa geword. Sy dogter, wat tans saam haar man in Italië woon, het 
‘n pragtige babaseuntjie ryker geword. Baie geluk en seënwense! 

 
 
 

 

AKADEMIE - GRONDSLAGFASE  

‘n Groot dankie aan ons Grondslagfase-personeel vir hul harde werk en toewyding, om werk aan 
ons leerders te voorsien. Dankie ook dat julle altyd beskikbaar is vir navrae van ouers af.  Saam met 
die ouers maak julle voorwaar ’n gedugte span! 
 
Ons versoek dat ouers asseblief hul kinders, sover moontlik, in ‘n roetine sal hou.  Die hele dag hoef 
nie aan skoolwerk gespandeer te word nie, maar dit is goed om ‘n deel van die kinders se oggend 
met werksessies en pouse-sessies af te wissel.  
 
Help u kind/ers om gedurende hierdie sessies met hul maskers te sit en werk, sodat hulle aan dié 
andersheid daarvan gewoond kan raak. 
 
Sodra die Grondslagfase-dames weer op die terrein is, sal ons begin met die opneem van video-
lesse wat dan na leerders gestuur sal word.  Ons sal ook daarna kyk om van die werkkaarte in harde 
kopie aan ouers beskikbaar te stel.  
 
Sommige leerders se skryfbehoeftes is ook nog by die skool. Sodra ouers dit sal kan kom afhaal, sal 
u ‘n boodskap op die klas se WhatsApp-groep ontvang. 
 
Onthou, die Riebie-personeel is daar om ons Riebie-ouers en ons leerders te ondersteun. Moenie 
skroom om u kind se klasonderwyseres te kontak nie. U is ook welkom om Me. Elsabé van Niekerk 
in verband met navrae oor die Grondslagfase, via e-pos, te kontak (elsabe@riebie.co.za). 
 
 
 

Akademie 
 

Algemeen 
 

mailto:elsabe@riebie.co.za
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AKADEMIE - INTERSENFASE 
 

Die nuwe memorandums en werkkaarte sal as volg beskikbaar wees:  

• 18 Mei 2020 Memorandums 

• 19 Mei 2020 Nuwe werkkaarte 
 
 

Alle nuwe werkkaarte en memorandums sal weer beskikbaar wees op die Riebie Webblad en d6 
connect. 
 
Ouers wat enige navrae het rakende werk, kan vakpersoneel kontak via e-pos: (onderwyser se 
naam@riebie.co.za) 
 
Dankie aan elke ouer en leerder wat gereeld en getrou hard werk aan akademiese werk by die huis.  
 
Graad 4 – Graad 7 ouers en leerders wat nie toegang het tot platforms om werk te verkry nie, moet 
asseblief ‘n e-pos na hendrik@riebie.co.za stuur om ‘n reëling te tref vir ‘n harde kopie.  
 
 

 

mailto:naam@riebie.co.za
mailto:hendrik@riebie.co.za

