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Jaargang 24  |  KORONA-WEERGAWE  |  16 Julie 2020  |  d6 Communicator www.riebie.co.za 

Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

 
DANKBAARHEID BRING POSITIWITEIT 
Het jy al gewonder wat die belangrikste kwaliteit in jou menswees moet wees om jou volle potensiaal 
te kan uitleef? Jy moet die krag, wat daar in jou woorde en gedagtes is, ontdek. Die negatiewe 
denkers, doemprofete en daaglikse COVID-19 statistieke, is op hierdie stadium die mens se grootste 
vyand. Dit veroorsaak, uit die aard van die saak, onsekerheid en vrees. Moenie dat jóú vrese, jou 
kind se vrese word nie.  
 

“We can easily forgive a child who is afraid of the dark; 
The real tragedy of life is when men are afraid of the light”.  

~Plato~ 
 

Onthou... ons gedagtes bepaal ons aksies, gesindheid en selfbeeld. Dit bepaal ons toekoms! Ons 
moet nie net versigtig wees deur dit wat ons in die nuus lees of hoor nie, maar wel oor wat ons dink. 
Indien ons voortdurend negatiewe gedagtes het, sal ons geneig wees om onsself met negatiewe 
mense, -aktiwiteite, -filosofieë en negatiewe leefstyle te omring.   
 
Ons lewe sal altyd die produk wees van ons gedagtes. Ons gedagtes is soos ‘n magneet, dit trek al 
die dinge aan waaraan ons die meeste dink. Die virus is verseker op ons voorstoep en in elkeen is 
daar inherente vrese.  
 
Ek is seker dat daar baie ouers is wat onseker is en twyfel of hulle hul kinders moet skool toe stuur. 
Die realiteit is dat die virus vir ‘n onvoorsiene tyd deel van ons lewe gaan wees, en dat ons nie vir 
altyd in ‘n grendeltyd vasgekeer kan wees nie. My vraag is net: “Wanneer gaan ons, onsself 
ontgrendel?”. 
 
Ek bedoel geensins dat ouers onverantwoordelik moet optree nie, maar vra dat daar binne die gesin 
‘n risiko-analise gedoen word, met betrekking tot elke unieke huishouding. Vra uself die volgende 
vrae af: 
 
 

Nothing in life is to be feared, it is only to be 
understood. Now is the time to understand 

more, so that we may fear less. 

~Marie Curie~  
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1. Het enige van ons in die huisgesin enige onderliggende siekte/s? 
 

2. Is daar grootouers in ons huis wat ‘n risiko sal wees indien hul met die virus besmet word? 
 

3. Is daar iemand in die huisgesin wat positief getoets is, en kan ons moontlik ander leerders of 
personeel se gesondheid in gedrang bring, wanneer ons die kind/ers skool toe stuur? 
 

4. Toon my kind/ers enige van die COVID-19 virus simptome? 
 

Indien u JA op enige van die bogenoemde vrae geantwoord het, laat weet asseblief die skool en 
hou asseblief u kind/ers by die huis.  
 

“We have a high moral responsibility to be rational.”  

~ Charlie Munger ~ 

 
Die skool tree verantwoordelik op, maar geen waarborg kan gegee word dat ‘n personeellid of leerder 
nie hierdie virus sal opdoen nie. Ons almal kan egter kies wat ons dink en hoe ons dink. Positiewe 
gedagtes en die fokus om te beheer wat ons kan, is nou belangrik. Die goeie nuus is, die virus moet 
een of ander tyd verbygaan en ook dat ons almal (oud en jonk) lewenslesse gaan leer / geleer het, 
wat geen handboek vir ons sou kon leer nie.  
 
Ek wil ouers daaraan herinner om dankbaar te wees vir soveel voorregte, al lyk dit nou of u donker 
wolk nie ‘n silwer randjie het nie. DANKBAARHEID kweek positiewe gedagtes. Probeer dit vir ‘n 
week en kyk hoe verander u uitkyk op die lewe. Positiewe gedagtes kos niks, maar verg ‘n sterk wil 
en kan lewensverrykende gevolge hê! Waar daar ‘n wil is, is daar ‘n weg! 
 

“Never regret a day in your life; good days give happiness,  

bad days give experience, worst days give lessons,  

and best days give memories.” 
 

 
 
24 JULIE 2020 
Die veiligheid en gesondheid van ons leerders en personeel is primêr, daarom het ons dit goed 
gedink om die skool op Vrydag, 24 Julie 2020, vir ‘n diep reiniging en deeglike skoonmaak te sluit. 
 
Ons glo en vertrou dat ouers dié inisiatief in hierdie tyd sal ondersteun. 
 
Die skool sal weer op Maandag, 27 Julie 2020, voortgaan soos beplan,.  

 
 
 
V Botha  | Skoolhoof 
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GRONDSLAGFASE 
Die tweede groep Grondslagfase-leerders is hard aan die werk. Die ogies blink en die Juffrouens 
moet flink dink om die honger breine te stimuleer. 
 

Baie dankie vir ouers se positiewe ondersteuning. Ons kan duidelik sien dat ons Riebie-maatjies by 
hul huise ook lees, spel en somme doen. Dankie ook dat ouers vooraf die kinders mooi touwys 
gemaak het rakende die etiket om maskers te dra. 
 

Dankie ook aan ons ouers vir hul geduld met die aflaai en optel van leerders. Dit is ‘n voorreg om 
ons Riebie-ouers as deel van ons Grondslagfase-span te mag hê. 
 

Indien daar enige onduidelikhede rakende reëlings in die Grondslagfase is, is u welkom om ‘n e-pos 
aan Me. Elsabé van Niekerk by elsabe@riebie.co.za te stuur. 

 
VERJAARSDAG PARTYTJIE-PAKKIES 
As gevolg van die streng reëls wat by die skool toegepas moet word, rakende die deel van enige 
vorm van voedsel, mag leerders ongelukkig nie meer koek, kolwyntjies of enige ander verjaarsdag 
pakkies vir die klas, skool toe bring nie.  

 
 
INTERSEN 
 

Skoolbywoning 20 – 23 Julie 

• Alle Graad 6 leerders moet die hek aan die Oostekant (Swartwildebeesstraat) gebruik.  
 

• Alle Graad 4 leerders moet die hek aan die Westekant (Armadastraat) gebruik.   
 

Graad 5 en Graad 7 leerders wat nie toegang het tot die digitale platform nie, kan op 21 Julie 2020 
vanaf 12:00 tot 13:00 harde kopieë by die hek in Armadastraat kom afhaal.  
 
Digitale platform vir leerders 
Alle Graad 4 – Graad 7 leerders het ‘n inligtingsbrief ontvang rakende die digitale platform, Microsoft 
TEAMS. Alle akademiese werk en kommunikasie tussen leerders en personeel sal op die Teams 
platvorm plaasvind. Graad 4 – Graad 7 leerders sal die een week fisies op die skoolterrein 
klasonderrig ontvang, en die volgende week werk ontvang via die Teams platvorm. Dit sal in die 
vorm van skriftelike werk wees en opgeneemde lesse.  
 

Akademie is steeds vir ons ‘n prioriteit en ons vra asseblief die ouers se samewerking. 
 

Personeel het hierdie week verneem dat leerders nie hul werk doen terwyl hulle by die huis is nie. 
Harde kopieë word die week voor hulle by die huis bly, uitgedeel. Teams-lesse word aangebied en 
werk word ook op Teams gelaai. Elke onderwyser probeer hul uiterste bes om die leerders te help, 
en ure se toewyding en voorbereiding gaan in hierdie werk en lesse. Ons is baie bekommerd oor die 
manier waarop die leerders hul akademie benader. 
 

Akademie 
 

mailto:elsabe@riebie.co.za
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Ons weet u het ook ander verantwoordelikhede en kan nie altyd oor u kind se skouer loer nie, maar 
ons vra u samewerking om seker te maak u kind doen wel die werk wat uitgaan. Leerders kry beslis 
huiswerk en die week wat hulle by die huis bly, werk klasse as volg: 
 

Op Maandae, Woensdae en Vrydae werk hoofvakke in Teams en dit wat behandel is, word dan op 
Teams gelaai. Dinsdae en Donderdae word die leervakke aangebied. 
 

Vir enige navrae rakende dié platform kan Mnr. H. van Staden per e-pos: hendrik@riebie.co.za 
gekontak word.  
 

Enige vakgerigte navrae kan per e-pos aan die vakpersoneel (onderwysernaam@riebie.co.za) gerig 
word. 
 

Vir ouers om op datum te bly met die nuutste nuus en kommunikasie, is dit belangrik om op die d6 
Connect geregistreer te wees. Stuur gerus ‘n e-pos na d6connect@riebie.co.za met u kind se naam 
en van, asook u eie naam en van, u ID nommer, u selfoonnommer en u e-pos adres op, indien u nog 
nie geregistreer het nie.   
 

ELEKTRONIESE SKENKINGS 
Die statistieke van die Covid-19 pandemie het almal van ons bekommerd. Dit is net ‘n kwessie van 
tyd voor skole moontlik tydelik kan toemaak as gevolg van die styging in COVID-19 positiewe gevalle. 
Die Riebies wil dus pro-aktief optree, beplan en leerders probeer akkommodeer, indien dit die geval 
sou wees dat ons skool ook moet toemaak.  
 

Die Riebies is bevoorreg en dit strek tot ons voordeel dat die Graad 4 – Graad 7 leerders vir Microsoft 
Teams geregistreer is. Dit bied leerders toegang tot lewendige lesse en/of video’s wat opgelaai word.  
 

Die Graad R – Graad 3 leerders se skoolwerk is ook elektronies beskikbaar en word weekliks deur 
middel van WhatsApp-groepe of d6 Connect versprei.  
 

Die skool is ook toegerus met interaktiewe borde in elke klaskamer, wat personeel in staat stel om 
skoolwerk te kan opneem en ook te versprei.  
 

Dit is ongelukkig so dat sommige gesinne slegs een rekenaar of tablet beskikbaar het, of in sommige 
gevalle glad nie enige van hierdie toerusting het nie. Hierdie gesinne is dan afhanklik van ‘n selfoon. 
Ons wil om hierdie rede die vrymoedigheid neem om ouers te vra indien daar ‘n ou skootrekenaar 
of tablet in u huis rondlê en nie meer gebruik word nie, om dit asseblief aan ‘n leerder van ons skool 
te skenk. Indien u dit sou oorweeg, hou asseblief in gedagte dat die toestelle nie te verouderd moet 
wees nie, aangesien dit nuwe programmatuur moet kan hanteer. 
 

Skakel asseblief vir Mnr Hendrik van Staden by die skool of stuur ‘n e-pos (hendrik@riebie.co.za) 
indien u meer besonderhede benodig, of om die nodige reëlings vir die skenking te tref. Die skool 
sal seker maak dat die rekenaar / tablet aan ouers wie se kind/ers dit nodig het, beskikbaar gestel 
word.  
 

Indien u kan help, sal dit opreg waardeer word.  
 

Algemeen 
 

mailto:hendrik@riebie.co.za
mailto:onderwysernaam@riebie.co.za
mailto:d6connect@riebie.co.za
mailto:hendrik@riebie.co.za
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WORD MY KIND BENADEEL AS HY/SY NIE SKOOL TOE KOM NIE EN WAT 
BEHELS “LOCKDOWN LEARNING”? 
 

Soos reeds in vorige Riebie Klanke aan ouers gekommunikeer, sal geen leerder benadeel word nie. 
Onthou dat baie van die werk wat u tydens die grendeltydperk saam u kind/ers gedoen het, nou 
volgens die Departementele riglyne heronderrig word. Geen leerder is agter nie. Die personeel is 
besig om klem te lê op die vaardighede wat die leerders vir die volgende graad gaan nodig hê.  
 
Die skool stel steeds akademiese werk aan leerders beskikbaar.  
 
Onthou, ouers mag leerders slegs tuis hou indien daar enige onderliggende kwale by die leerder 
en/of enige inwonende familielid is, en die aansoek vir inperking-onderrig (“lockdown learning”) 
afgehandel is. Dit is baie belangrik dat die skool hiervan in kennis gestel word en die nodige 
dokumentasie voltooi word.  
 
In bogenoemde geval, stuur asseblief ‘n e-pos, met die volgende inligting, na: ansa@riebie.co.za   
 

1. Hiermee doen ek (ouer/voog se naam en van) aansoek vir “lockdown learning” vir (leerder se 
naam, van en graad). 
 

2. Die rede vir my aansoek is  .................................................................................................... . 
 

3. Indien die aansoek vir “lockdown learning” goedgekeur word, onderneem ek die volgende: 
 

3.1. Ek sal toesien en verantwoordelikheid neem dat my kind se akademiese werk gedoen en op 
datum is;   
 

3.2. Ek sal my kind se skoolwerk beskikbaar stel, soos en wanneer ‘n personeellid dit versoek vir 
kontrolering doeleindes;  
 

3.3. Ek sal my kind skool toe bring om die nodige assesserings en eksamens, soos op die dae 
wat deur die Personeel versoek word, te skryf; en 
 

3.4. Ek sal die gesondheidsvraelys vir my kind, en/of die inwonende familielid wat ‘n hoë risiko 
geval is, volledig voltooi asook ‘n doktersnota by hierdie vraelys aanheg.   

 
 

 
NOTA: Die gesondheidsvraelys is op die d6 Connect beskikbaar.  
 
 
 
 

 

Leerders sal skoolwerk op die volgende platforms, wat reeds beskikbaar is, ontvang: 
 
Graad R – Graad 3  :  WhatsApp en d6 Connect 
Graad 4 – Graad 7   :  Microsoft TEAMS 
 
Leerders sal nie akademies benadeel word nie. Leerders sal dieselfde skoolwerk, wat in die klasse 
gedoen word, ontvang.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ansa@riebie.co.za


 
 

6 

GALA-AAND TROFEES 
Daar word versoek dat ouers asseblief die trofees wat nog by die huis is, sal inhandig by die skool. 

Daar sal ‘n houer vir dié doel by die skool se kantoor hek geplaas word. Plaas asseblief net die trofeë 

in die houer en laat asseblief die skool weet dat u dit gedoen het. Ons waardeer u samewerking in 

dié verband.  

 

 

RIEBIE RAKKERS NASKOOLSENTRUM 
Ons herinner ons ouers daaraan dat die Naskoolsentrum reeds oop is. Slegs leerders wat die week 

skool bywoon, mag van die Naskoolsentrum gebruik maak. Indien u enige navrae het, stuur gerus 

‘n e-pos aan Mev. T. Abrahams (teresa@riebie.co.za). 

 

 

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  

 
 
 

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 
Verwysingsnommer (Kussing) :  9756/001 + kind se naam, van en graad 

 
 

mailto:teresa@riebie.co.za
mailto:ansa@riebie.co.za
mailto:support@gauteng.gov.za
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RIEBIE MASKERS 
 
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. In belang van u 
kind se eie gesondheid, maak asseblief seker dat sy/haar masker elke dag gewas word en 
skoon is vir die volgende dag se gebruik. 

 

U is welkom om addisionele Riebie-maskers, teen slegs R30-00 elk, aan te koop. 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 óf skoolklere, óf 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. 
 
Indien daar ouers is wat skoolklere vir leerders by die klerebank wil omruil, is u welkom om die klere 
in ‘n sak te sit en saam met u kind/ers skool toe te stuur op die dag wat hy/sy die skool bywoon. U 
kind sal gehelp word indien daar klere wat pas, beskikbaar is. Neem ook asseblief kennis dat daar 
GEEN sweetpakke beskikbaar is nie.    


