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Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

STAAT VAN INPERKING VERLENG MET TWEE WEKE  

Ongelukkig was die verlenging van die grendelstaat wat deur die Staatspresident aangekondig is, 
nie deel van ons “planne” nie.  
 
Ons land is vasgevang in ‘n internasionale gesondheid-krisis! Die situasie in Suid Afrika word nie 
meer dag tot dag gemonitor nie, maar so te sê uur tot uur. Die gesondheid van ons land se burgers 
word nou eerste geplaas en daarvoor moet ons dankbaar wees.  
 
Ek herinner u aan President Franklin D. Roosevelt, wat met sy intree-rede gesê het: “Die enigste 
ding wat ons hoef te vrees, is vrees self.” Toegepas op die toestand van die wêreld vandag, dra dit 
'n relevante en waardevolle boodskap oor.  
 
Selfs as sommige mense depressief is en nie die lig aan die einde van die tonnel sien nie, is die 
pandemie wat ons ervaar slegs tydelik. Dit sal oorgaan in die geskiedenis, soos al die vorige 
pandemies gedoen het.  
 
Die verandering wat dit egter meebring, kan blywend wees. Dit is belangrik dat ons alles wat positief 
is uit die pandemie neem en dit gebruik as boustene vir die toekoms.  
 

SKOOLWERK 
Die onderwysowerhede is besig om die akademiese-program vir 2020 te herbeplan om seker te 
maak dat leerders nie negatief deur die nuutste veranderinge beïnvloed word nie. Sodra skole die 
finale programme ontvang, sal dit aan ouers gekommunikeer word.  Dit is vir die skool baie belangrik 
om die akademiese vordering van die leerders te verseker. Dit is ewe belangrik dat ouers die leerders 
by ‘n roetine hou, waar daar elke dag aandag aan skoolwerk gegee moet word. 
 
Die memorandums vir werk, voltooi tot en met 17 April 2020, sal op 20 April 2020 beskikbaar wees. 
 
Nuwe werkkaarte is ook weer vir die leerders saamgestel en kan vanaf 21 April 2020 van die 
volgende platforms afgetrek word:   
 

Patience is the calm acceptance that things can 
happen in a different order than the one you have in 

mind.  
~ David G. Allen ~  

 

http://www.riebie.co.za/
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Graad 4 – Graad 7  

1. Op die skool se webblad (kliek eerste op hulp/help). 
2. Op d6+ onder hulpbronne. 

 
Indien daar ouers is wat weet van leerders wat nie toegang het tot bogenoemde platvorms nie en 
hulle kan bystaan, sal dit opreg waardeer word. 
 
Vir enige navrae wat ouers het, kan personeel per e-pos gekontak word. Die e-pos adresse wat 
gebruik word is die spesifieke personeellid se naam@riebie.co.za. 
 
Onthou asseblief dat personeel nie heeltyd toegang het tot e-pos en internet nie, so hou asseblief 
reaksie tyd in gedagte. 
  
 

WENKE VIR OUERS MET HUISWERK HULP 
Loof en bemoedig u kind 
U positiwiteit sal 'n verskil aan u kind se benadering tot huiswerk en leer in die algemeen maak. U 
teenwoordigheid en ondersteuning skep 'n positiewe leeromgewing. 
 
As dit kom by ouer-betrokkenheid, het navorsing daarop gedui dat ouers hul kinders moet help om 
hulle huiswerk te sien as 'n geleentheid om te leer, eerder as om te presteer. As 'n kind byvoorbeeld 
'n plakkaat moet skep, is dit meer waardevol dat die kind kennis neem van die vaardighede wat hulle 
ontwikkel terwyl hy/sy die plakkaat skep, eerder as om die beste plakkaat te maak. 
 
Modelleer leergedrag 
Baie onderwysers “model” wat hulle wil hê hul leerders moet doen. Dus, as 'n kind 'n probleem het 
wat hulle nie kan uitwerk nie, kan u gaan sit en “model” hoe u die probleem sou doen, voltooi dan 
die volgende probleem. Laat u kind dan die werk self doen. 
 
Skep 'n huiswerkplan 
Stel 'n plan saam op om die werk op die beste manier aan te pak: 
❖ Lees en verstaan die huiswerktaak; 
❖ Verdeel die huiswerk in kleiner logiese stukke; 
❖ Bespreek hoeveel tyd nodig is om elke stuk te voltooi; 
❖ Werk agteruit vanaf die sperdatum en skep 'n tydlyn; 
❖ Plaas die tydlyn waar die kind dit kan sien; en 
❖ Moedig u kind aan om voltooide stukke te merk, om te sien wat die vordering met die taak is. 

 
Gaan my kind benadeel word as gevolg van akademiese tyd wat verlore gegaan het? 
❖ Nee, die skool het pro-aktief opgetree en werkstukke uitgedeel voor die skool gesluit het. Werk 

is later weer op ons skool se webtuiste geplaas en dit het die leerders die geleentheid gegee om 
op hoogte te bly met skoolwerk.  

❖ Hierdie werkstukke was vir selfstudie. Personeel gaan die werk in ieder geval weer heronderrig.  
❖ Hou in gedagte dat die Minister van Basiese Onderwys die datums van skoolvakansies gaan 

skuif, wegneem of minder maak, sodat daar voorsiening gemaak word vir tyd wat verlore gegaan 
het. Hierdie beplande datums sal aan ouers gestuur word, sodra dit bevestig is. 

 
 
 
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pits.21890
https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/6-strategies-teachers-use-to-help-kids-with-learning-and-thinking-differences
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MASKERS 
Die skool wil vir elkeen van die leerders, personeel en algemene werkers beveilig deur hulle van ‘n 
masker te voorsien. 
 

Indien daar enige persoon of maatskappy is wat betrokke wil raak deur ‘n kontant donasie te skenk, 
sal dit waardeer word.  
 
Donasies kan in die skool se bankrekening inbetaal word:  
Rekeningnaam  : Laerskool Van Riebeeckpark 
Bank    : FNB 
Tipe rekening                    :          Tjekrekening 
Takkode         :          205 609 
Rekeningnommer  :      6274 913 4243 
Verwysingsnommer : 9701 + Voorletter en van 
 
Donasies aan Laerskool Van Riebeeckpark kwalifiseer vir aftrekking van inkomstebelasting, 
ingevolge Artikel 18A van die Inkomstebelastingwet.  
 
'n Geldige belastingkwitansie sal deur die skool aan die skenker voorsien word, as bewys van die 
ontvangste van ‘n bona fide donasie. 
 
Ouers, enige ander persone en selfs besighede, wat 'n bona fide donasie maak aan Laerskool Van 
Riebeeckpark, is geregtig op 'n belasting aftrekking van die donasie teenoor hulle belasbare 
inkomste indien: 
 

1. Die eis ondersteun word deur die geldige kwitansie vir die donasie wat gemaak is; en 
 

2. Die donasie nie meer as 10% van die skenker se jaarlikse belasbare inkomste oorskry nie. 
 
 
Baie dankie aan MML Sekuriteit wat reeds vir die skool 200 maskers geskenk het.  
 
Vir meer besonderhede kan u gerus vir Mev. Julie Ruthven skakel by 072 412 4524. 
 
Ons waardeer u positiewe ondersteuning. 
 

AANLYNAANSOEKE  
Soos die afgelope drie jaar, gaan voornemende Graad 1 en Graad 8 leerders vir 2020 weer aanlyn 
moet aansoek doen vir skole. Ons weet nog nie wanneer die aanlynstelsel geaktiveer gaan word, en 
of die huidige situasie dit enigsens gaan affekteer nie, maar ek doen ‘n beroep op ouers om tog 
steeds die media en ook enige kommunikasie van die skool dop te hou vir meer inligting. 
 

Ons herinner net weer dat leerders wat in Hasie Kwassie is, volgens die stelsel ook nie 
outomaties verseker is van plekke in Graad 1 by die Riebies nie. Plasings word gedoen deur die 
Departement van Onderwys, in lyn met hul daargestelde kriteria, in die volgende orde: a) woonadres 
naaste aan die betrokke skool binne dié skool se voedersone; b) sibbe in die skool; c) werkadres 
binne die voedersone; d) binne dertig kilometer vanaf die skool; e) verder as dertig kilometer van die 
skool. Ons skool het verlede jaar, reeds in die eerste paar minute, honderde aansoeke ontvang en 
kon nie al die aansoeke akkommodeer nie. 
 

Sodra meer konkrete inligting beskikbaar is, sal die skool met Graad R ouers kommunikeer en die 
nodige prosesse verduidelik. Hou asseblief skool kommunikasie en die media dop om op hoogte van 
sake te bly. 
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SKOOLFONDS 
Baie dankie Riebie-ouers dat u hierdie belangrike verpligting nakom. Ten spyte daarvan dat die skool 
as gevolg van omstandighede nou gesluit is, het die skool verskeie finansiële verpligting wat 
nagekom moet word. 
 
Ons maak staat op ouers om asseblief steeds die skoolfonds stiptelik te betaal. 
 

OLYF 
Indien daar enige behoeftige gesinne in nood is, is u welkom om Mev. Ansa Mulder by 073 945 4503 
te kontak. 
 
 

~ The moment you’re ready to quit is usually  
the moment right before a miracle happens. Don’t give up. ~  

 
 
 

V Botha  | Skoolhoof 


