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Jaargang 24  |  KORONA-WEERGAWE  |  20 April 2020  |  d6 Communicator www.riebie.co.za 

Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

AFSONDERINGSTYDPERK 

‘n Groot frustrasie is dit verseker... 

Daar is geweldig baie gesprekke op regeringsvlak met betrekking tot die proses wat gevolg gaan 

word wanneer skole hervat. Die onderwysowerhede is besig om die akademiese program vir 2020 

te herbeplan, om seker te maak dat kinders 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. 

Assessering het ‘n groot vraagteken gelaat by ouers – “Indien my kind nou blootgestel word aan 

assessering, sal hy/sy gereed wees om die assessering suksesvol te voltooi?”.  Ek wil ouers verseker 

dat leerders nie onregverdiglik geassesser sal word nie. Genoegsame tyd sal gewei word aan werk 

wat geassesseer moet word. Tyd sal ook ingeruim word om die werk wat ons twee-weekliks aan 

ouers stuur te heronderrig. 

 
D6 CONNECT 
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 ‘n epos na d6connect@riebie.co.za.  
 
 

SKOOLWERK 
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:   

“An abnormal reaction to an abnormal situation is 
normal behavior”. 

Viktor E. Frankl 
Man’s search for meaning. 

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


 
 

2 

 
Graad 4 – Graad 7  

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

 
Graad 1 – Graad 3 
Kommunikeer per klas groepe. 
 

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. 
  
Graad R 
Akademie - Gr R se werk van personeel af, is reeds op facebook en d6.  Personeel gee nie nuwe 
inligting individueel deur na ouers toe nie. 
 
Stimulus Maksima - Groot dank aan Me Hannelie van Zyl en haar span, wat daagliks vir ons Hasie 
Kwassie leerders werk op die skool se facebook laai en ook ons leerders tuis met die Leesprogram 
ondersteun. Ouers wat nog nie hul kinders vir die leesprogram geregistreer het nie, kan steeds 
betrokke raak deur vir Hannelie te skakel by 082 335 6978. 
 
 

MICROSOFT 
Microsoft het “Office” gratis beskikbaar gestel vir leerders tussen die ouderdomme van 8 jaar en 20 
jaar oud. Ouers kan gerus die sagteware by mahala.ms gaan aflaai. 
 
 

SKOOLFONDS 
Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om al die Riebie-ouers te bedank wat hierdie 
belangrike verpligting nakom. Ten spyte daarvan dat die skool as gevolg van omstandighede nou 
gesluit is, het die skool verskeie finansiële verpligtinge wat nagekom moet word en is afhanklik van 
ouers se positiewe ingesteldheid ten opsigte hiervan. 
 

Ons is in ‘n besonderse situasie in die sin dat ons kinders kan skoolgaan by een van die 

uitnemende skole in Gauteng. ‘n Barometer vir die effektiwiteit van ‘n skool is juis die 

beskikbaarheid van hulpbronne.  

Ons is bevoorreg om: 

• Vir ons leerders addisionele, kundige personeel aan te stel. 

• Hulpbronne soos interaktiewe borde, ‘n rekenaarsentrum en mediasentrum beskikbaar te 

stel. 

• Top sportfasiliteite te kan bied wat in verskeie sportbehoeftes voorsien. 
 

Hierdie hulpbronne sou nie moontlik wees indien die skool nie op ouers se maandelikse skoolfonds 

kan staatmaak nie. Baie dankie dat u hierdie verpligting nakom! 
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AANSOEKE VIR GRAAD R - 2021 
Ons nooi alle voornemende Hasie Kwassie (Graad R - 2021) maatjies uit om aansoek te doen vir 

toelating vir volgende jaar se skooljaar. In die lig van die huidige staat van inperking, het die skool 

besluit om ouers toe te laat om intussen van aanlyn platforms gebruik te maak om aansoeke in te 

dien. Die aansoekproses sal plaasvind vanaf 21 April 2020 tot 10 Junie 2020. Ons het die 

aanvanklike sluitingsdatum verleng, sodat ouers wat nie aanlyn kan aansoek doen nie, nie benadeel 

word nie.  

Elektroniese aansoekvorms sal op 21 April 2020 op ons skool se webtuiste www.riebie.co.za 

beskikbaar wees. Open asseblief die skakel “AANSOEK GRAAD R EN GRAAD 1  2021”. 

Ouers wat aansoek gedoen het, word versoek om vanaf 5 Mei 2020 afskrifte van die volgende 

dokumente by die skool te kom inhandig (besonderhede sal op die webtuiste geplaas word indien 

dié datum sou verander): 
 

 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, wat vanaf 21 April 2020 op ons skool se webtuiste www.riebie.co.za 

beskikbaar sal wees. 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 wel 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.  

➢ U kan gerus die volgende vereiste dokumente gereed kry – wat dan by die skoolkantoor 

ingedien moet word op ‘n datum wat weldra aan u gekommunikeer sal word: 

 

 

 

http://www.riebie.co.za/
http://www.riebie.co.za/
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 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  

 
 
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.  
 
 
 
 
 

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

DONASIES 
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. 
 
 
 

See your goal 

 Understand the obstacles 

  Create a positive mental picture 

   Clear your mind of self doubt 

    Embrace the challenge 

     Stay on track 

      Show the world you can do it ! 

 

~ People with goals succeed, simply because they know where they are going. ~ 

 

V Botha  | Skoolhoof 


