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Jaargang 24  |  KORONA-WEERGAWE  |  18 Junie 2020  |  d6 Communicator www.riebie.co.za 

Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

 

 

ORIËNTERINGSPROGRAM 
Soos reeds aan ouers gekommunikeer, net weer die volgende: 
 
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: 
 

22 Junie 
2020 

23 Junie 
2020 

24 Junie 
2020 

25 Junie 
2020 

26 Junie 
2020 

29 Junie 
2020 

30 Junie 
2020 

Graad 6 

Graad 2 
(Blou) 

Graad 2 
(Rooi) 

Graad R 
(Geel) 

Graad R 
(Groen) 

Graad 4 Graad 5 
Graad 3 
(Oranje) 

Graad 3 
(Pers) 

Graad 1 
(Pienk) 

Graad 1 
(Grys) 

 

Ouers sal ‘n brief ontvang met meer inligting rakende bogenoemde oriënteringsprogram.  
 

Die personeel sal ouers inlig in watter groepe leerders verdeel is.   
 

 
GEWYSIGDE SKOOLKALENDER VIR 2020 
Die heropening van skole in Suid-Afrika het kommer laat ontstaan oor die res van die skooljaar en 
meegaande skoolaktiwiteite. Die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, het op 11 Junie 
2020 die gewysigde skoolkalender gepubliseer wat hierdie kommer aanspreek.  
 
 

 

No matter what has happened, something 
good is always around the corner and the 

sun will always shine again.   

http://www.riebie.co.za/
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Hiermee die hersiene datums vir 2020: 
 

SKOOLKALENDER 

Kwartaal  Datums 

1 15 Januarie - 18 Maart 

2 8 Junie - 7 Augustus 

3 12 Augustus - 23 September 

4  5 Oktober - 15 Desember 
 

Die hersiene kalender skep ‘n goeie balans waarbinne die onderwysers die basiese vaardighede, 
wat elke leerder vir die volgende graad onder die knie moet hê, kan afhandel.   

 
SKOLE MET POSITIEWE COVID-19 GEVALLE 
Natuurlik veroorsaak positiewe COVID-19 gevalle onrustigheid by ouers, en meer nog wanneer skole 

in die omgewing positiewe gevalle van COVID-19 aanmeld.  
 

Ons doen ‘n ernstige beroep op ons ouergemeenskap om slegs die feite oor te dra en nie betrokke 

te raak by allerhande fopnuus nie. Daar is ‘n besluit saam met die Skool se Beheerliggaam geneem 

dat die skool slegs op bevestigde gevalle en ware mediese dokumente sal reageer en nie op hoorsê 

of skindernuus nie.  
 

Ons ouergemeenskap moet weet dat die Riebies met groot verantwoordelikheid sal optree en beslis 

niemand se lewe in gevaar wil stel nie. Indien ons bevestigde, positiewe COVID-19 gevalle het, sal 

die skool onmiddelik met die nodige kontakpersone, asook die Departement van Gesondheid, in 

verbinding tree. Die skool word dan weer gesaniteer en behoorlik skoongemaak voor heropening.  
 

Wat tans by skole gebeur waar personeel of leerders positief vir COVID-19 getoets word, is ‘n tydige 

waarskuwing vir almal. Ek doen ‘n beroep op almal om te alle tye COVID-19 regulasies toe te pas. 

Dra ‘n masker soos vereis word, hou u sosiale afstand en was of saniteer gereeld u hande – dit het 

ongelukkig nou ‘n deel van ons lewe geword en dit is ook ons plig om ons kinders hiermee op te 

voed.  

 

GRAAD 7 INFASERING 
Die infasering van die Graad 7-leerders het baie goed verloop. Onderrig en leer vind met erns plaas. 
Daar was ‘n 98% bywoning. Baie geluk Gr.7’s met jul toegewydheid, bywoning en samewerking. 
Baie dankie vir ons personeel wat baie hard werk – ek kan sien almal is uitgehonger vir leer ! 
 

Alhoewel die skool versoek dat leerders wat enige simptome van COVID-19 toon by die huis moet 
bly, is dit net so noodsaaklik vir die gesonde leerders om skool by te woon. Leerders moet asseblief 
nie onnodig tuis bly nie.  

 
SKOOLTYE 
Ek herinner ouers dat die skool se hekke reeds om 06:45 oopgesluit word.  
 

Daar is enkele ouers wat nie leerders betyds afhaal nie. Ek doen ‘n beroep op ouers om nie hul 
kinders voor die hekke in die middae te laat wag nie. Die veiligheid van u kinders is vir ons belangrik.  
 

Die skoolgebou- en terrein word om 14:00 gesluit, sodat sanitasie volgens die COVID-19 regulasies 
kan plaasvind.  
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HANTERING VAN BESOEKERS, ASOOK OUERS BY DIE SKOOL 
Volgens die nuutste direktief wat die skool op 12 Junie 2020 vanaf die Departement van Onderwys 
ontvang het, mag GEEN ouer of besoeker op die skoolterrein toegelaat word nie.  
 
Indien ‘n ouer ‘n leerder moet kom afhaal gedurende skoolure versoek ons dat u asseblief die skool 
sal skakel om die nodige reëlings te tref.  
 
Indien u ‘n finansiële verpligting moet nakom, skakel asseblief die finansiële kantoor. Die finansiële 
dames sal vir u die nodige leiding gee.  
 

 
LEERDERS WAT TUIS BLY OF UIT DIE SKOOL GEHAAL WORD  
Leerders tussen die ouderdom van 7-jaar en 16-jaar oud (Graad 1 tot Graad 9) is skoolpligtig,  soos 
vervat in die Staatskoerant 33150 van die Departement van Basiese Onderwys. 
 
Die skool sal alles moontlik doen om ‘n veilige omgewing vir leerders te verseker. Skole is nie verplig 
om leerders te ondersteun wat tuisbly wanneer die skole oop is nie, tensy die leerder ‘n 
onderliggende gesondheidstoestand het wat hom/haar meer vatbaar vir COVID-19 kan maak. Die 
leerders se register-onderwyser, of Mev. A. Mulder, moet nietemin hiervan in kennis gestel word EN 
daar is verpligte dokumentasie wat ouers moet voltooi.  Die Riebies sal in so ‘n geval steeds toesien 
dat die betrokke leerder die nodige skoolwerk ontvang. Neem asseblief in ag dat die skoolfonds 
steeds gehef sal word en dat die betrokke leerder wel skool toe moet kom wanneer formele 
assesserings gedoen word.  
 
Volgens die bywoning-bepalings in die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 (SASW), moet ’n ouer 
wat nie die skoolplig-bepalings wil nakom nie, toestemming by die Provinsiale Onderwys 
Departement verkry om dit te doen. Indien toestemming verkry is, sal die leerder nie meer ‘n 
ingeskrewe leerder by die skool wees nie en moet die ouers die leerder vir tuisonderrig by ‘n 
kurrikulum verskaffer registreer, wat die leerder aan die einde van die jaar vir die betrokke graad sal 
sertifiseer.  
 
Ouers wat hulle kinders uit die skool haal moet besef dat indien die leerder nie by ‘n geregistreerde 
tuisonderrig instansie ingeskryf word nie, die leerder sy/haar graad in die komende jaar sal moet 
herhaal, indien ‘n ouer weer aansoek vir ‘n leerder by ‘n hoofstroom skool wil doen. Neem ook 
asseblief kennis van die implikasie wat so ‘n aansoek kan hê: 
 
1.1 Die aansoek word hanteer as ’n nuwe aansoek, soos die van enige ander aansoeker, en moet 

ingevolge die skool en toelatingsbeleid oorweeg word;  
 

1.2 Daar moet bepaal word of daar plek in die betrokke skool en graad is;  
 

1.3 Die skool kan ‘n “plasings-assessering” doen, om te besluit of die leerder wel oor die nodige 
kennis / vaardighede beskik om in ‘n spesifieke graad geplaas te word; en 
 

1.4 Dit is nie vanselfsprekend dat die kind saam met sy ouderdomsgroep na die volgende graad 
bevorder sal word nie, tensy daar ‘n formele sertifisering as bewys is dat die inhoud vir 2020 wel 
bemeester is.  
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PERSONEEL 
Die skool neem altyd die belange van die leerders en personeel ter harte, daarom word verskuiwings 
van personeel deur middel van baie fyn beplanning gedoen. 
 
As gevolg van die omstandighede die afgelope tyd, het die skool ‘n paar veranderinge met betrekking 
tot die personeel gedoen. Ek deel graag die volgende met die ouers: 
 
Mev. Elmarie Schreuder het aan die einde van Maart 2020 afgetree en Me. Adél Miessner gaan 
voortaan die Graad 4 Engelse klasse waarneem.  Me. Miessner het baie ervaring in die Engelse 
klasse en sy sien uit na die nuwe uitdaging.  
 
Mev. Stephanie Nel gaan vanaf volgende week by die Graad 3 Engelse klas betrokke wees, in die 
plek van Mev. Merle Meyer.  
 
Mev. Zen-Marie Willemse sal, as gevolg van bogenoemde skuif, die Graad 2 Afrikaanse klas 
behartig.  
 
Die skool vertrou dat hierdie die beste skuiwe tans vir die leerders is en al die personeel sien 
opgewonde uit na die nuwe uitdagings.  

 
 
RIEBIE RAKKERS NASKOOLSENTRUM 
Baie dankie aan al die ouers wat reeds ‘n e-pos gestuur het met betrekking tot die bywoning van die 
Naskoolsentrum. Daar is steeds ouers wat nog nie die skool in kennis gestel het van hul kind/ers se 
bywoning al dan nie. Ons doen ‘n dringende beroep op ouers om asseblief die skool in kennis te 
stel. Sien Naskoolsentrum brief op d6 Connect.  
 
Sodra al die opnames ontvang is en daar deeglike beplanning gedoen is, sal die Naskoolsentrum 
beskikbaar gestel word.  
 
Ouers moet asseblief volgende week se Riebie Klanke lees vir verdere inligting.  
 

 
SKOOLGELD 
Dit is belangrik dat ouers moet onthou dat die betaling van skoolgeld verpligtend is. U kan steeds 
oorhandig word indien u nie u skoolfonds verpligtinge nakom nie.  
 
Ouers moet asseblief die nodige reëlings tref indien u agter raak of as u later agterstallige gelde kan 
betaal, die skool sal u graag wil help. Hierdie reëlings kan skriftelik aan die finansiële kantoor 
(finance@riebie.co.za) gerig word.  
 
Baie dankie aan die ouers wat wel hul skoolfonds verpligtinge nakom.  

 
 
d6 CONNECT REGISTRASIE 
ONTHOU om die d6 Connect applikasie af te laai en te registreer indien u nog nie op die 
kommunikasie stelsel is nie.  
 
 

 
 

mailto:finance@riebie.co.za
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E-pos die volgende inligting na d6connect@riebie.co.za 
 

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

Vir enige navrae kan bogenoemde e-pos adres ook gebruik word.  
 

Baie dankie aan al die ouers wat die afgelope paar weke geregistreer het.  
 
 
 

AANSOEKE VIR GRAAD R - 2021 
Elektroniese aansoekvorms is steeds beskikbaar op die skool se webtuiste www.riebie.co.za. Om 

aansoek te doen, open asseblief die skakel “AANSOEK GRAAD R EN GRAAD 1  2021”. 
 

Ouers wat nog nie die stawende dokumente ingedien het nie, moet dit asseblief dringend e-pos na 
naomi@riebie.co.za . 
 

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 steeds 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 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.  

Sodra ‘n aansoek aanlyn gedoen is, moet ouers asseblief onmiddelik stawende dokumente per e-pos stuur 
na naomi@riebie.co.za.   

 

DRINGEND:  Die Departement van Onderwys het aangedui dat die aanlyn-aansoeke vir Gr 1 en Gr 

8, op 25 Junie 2020, op hul webtuiste www.gdeadmissions.gov.za geaktiveer sal word. Ouers moet 

asseblief sonder versuim aansoek doen. Die skool sal binnekort ook verdere inligting in die verband 

op ons kommunikasie platvorms beskikbaar stel. 

 

When you come to the end of a rope...... 
...... Tie a knot and hang on. 

 
~ FRANKLIN D. ROOSEVELT ~ 

 
V Botha  | Skoolhoof 
 
 
 
 

mailto:d6connect@riebie.co.za
http://www.riebie.co.za/
mailto:naomi@riebie.co.za
http://www.riebie.co.za/
mailto:naomi@riebie.co.za
http://www.gdeadmissions.gov.za/
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INTERSEN 
 
GRAAD 4-6 
Graad 4- tot Graad 6-leerders gaan, tydens die oriënteringsprogram, meer inligting rakende die 
Microsoft TEAMS platvorm kry, oor die manier waarop hulle werk en ekstra hulpmiddels gaan 
ontvang. Nuwe werk sal steeds voortaan op d6 Connect beskikbaar gestel word, totdat leerders weer 
permanent terug is by die skool. Leerders wat harde kopieë benodig kan weer die werk op 23 Junie 
2020, vanaf 12:00 – 13:00, in Armadastraat by die Hasie Kwassie hek kom afhaal. 
  
GRAAD 7  
Hiermee wil ons u graag in kennis stel dat daar nie formele skool vir Graad 7-leerders op 22 Junie 
2020 sal wees nie. Die skool wil graag, wanneer personeel klas gee, die TEAMS platvorm met 
leerders wat tans by die huis is toets. Alle leerders het die inligting rakende die digitale platvorm 
ontvang. Die geskeduleerde onderrigtyd van spesifieke vakke sal aan die leerders gekommunikeer 
word via TEAMS.  
 
Leerders wat nie toegang het tot die digitale platvorm nie, sal op 19 Junie 2020 harde kopieë rakende 
die spesifieke werk ontvang.   
 

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  

 
 

Algemeen 
 

Akademie 
 

mailto:ansa@riebie.co.za
mailto:support@gauteng.gov.za
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SNOEPIE 
Die snoepie sal vanaf 6 Julie 2020 oop wees. Verdere inligting in terme van hoe die snoepie gaan 
funksioneer sal volg.  

 
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 

 
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. 
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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.   


