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Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

 

 

HEROPENING VAN SKOLE 
Die Minister van Basiese Onderwys het haar langverwagte aankondiging op 19 Mei 2020 gemaak. 
Die redelike verwagting was dat veel meer inligting, insake hoe skole moet funksioneer en komplekse 
situasies aangespreek moet word, sou voorsien word. 
 
Die volgende belangrike aspekte kon wel uit die aankondiging geïdentifiseer word: 
 

▪ Ons is baie opgewonde dat die Riebie-personeel weer op Maandag, 25 Mei 2020, na die 
skool kan terugkeer !!! 

 
▪ Slegs Graad 7-leerders sal vanaf 1 Junie 2020 weer terugkeer skool toe, omdat die land steeds 

op vlak 4 van inperking is. 
 

▪ Die datums vir die infasering van die ander grade behoort saam af te beweeg soos wat die vlakke 
van inperking daal. Omdat die afbeweeg na vlak 3, myns insiens, op 1 Junie 2020 sal plaasvind, 
kan ‘n groter infasering moontlik binne twee weke na 1 Junie 2020 te wagte wees. 

 
▪ Die aangepaste skoolkalender sal voor 1 Junie 2020 in die Staatskoerant gepubliseer word. Dit 

sal, uit die aard van die saak, meer duidelikheid gee met betrekking tot die pad vorentoe. 
 
Graad 7-leerders 
Die verdeling vir Graad 7-leerders sal in twee Engelse klasse en vyf Afrikaanse klasse plaasvind. 
Daar is tans 135 leerders in Graad 7 (38 Engels en 97 Afrikaans). Daar sal dan ongeveer 19  leerders 
in ‘n klas wees.  

 
Daar sal ‘n maksimum van drie klasse per vloer by die Senior-blok gebruik word.   

 
Leerders bly staties in die klasse en die personeel sal vir die verskillende vakke wissel. 

 
Leerders sal aan die einde van die dag, vloer-vir-vloer, met 5-minute uit mekaar, verdaag.  

 

 

Be strong now because things will get better.  

It might be stormy now, but it can’t rain forever. 

 

http://www.riebie.co.za/
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Daar sal een 30-minute pouse wees. Sosiale distansiëring sal gemonitor word deur personeel aan 
diens wat toesig hou. Die terrein-diensroosters word so opgestel, dat leerders op verskillende plekke, 
in klasverband van 19 leerders, kan pouse hou. Besoeke aan die snoepie sal deur onderwysers, wat 
op snoepie-diens is, gemonitor word. 
 

 
Kwel vrae? 

 

1. Mag ‘n ouer besluit om nie ‘n kind te laat terugkeer skool toe nie, as gevolg van die Covid- 
19 pandemie? 
 

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. (Sien: 
Policy on learner attendance). 
 
Indien ’n ouer besluit om ‘n skoolpligtige kind vir die res van die jaar uit die skool te haal, is daar 
verskillende scenario’s/nagevolge om in ag te neem:  
 

1. 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.  
 

2. Indien toestemming verkry is, kan oorweeg word om die leerder vir tuisonderrig by ‘n 
kurrikulum verskaffer te registreer wat die leerder aan die einde van die jaar vir die betrokke 
graad sal sertifiseer.  
 

3. Nie-registrasie by ’n kurrikulum verskaffer impliseer die volgende: 
 

3.1 Dat die leerder strydig met die SASW van skoolbywoning weerhou is en die ouer vervolg 
kan word;  
 

3.2 Dat die kind geen bewys vir die jaar se leer sal hê nie;  
 

3.3 Dat geen formele sertifikaat (rapport) vir die jaar uitgereik sal word nie; en   
 

3.4 Dat die ouer moet besef dat enige skool die reg sal hê om te bepaal wat die standaard 
van die tuisonderrig was, ongeag of daar ’n sertifikaat uitgereik is al dan nie.  

 
4. Sou ouers oorweeg om in 2021 die leerder weer by ’n skool in te skryf, hetsy dieselfde skool 

of ’n ander skool, is dit belangrik dat die volgende in gedagte gehou word:  
 

4.1 Die aansoek word hanteer as ’n nuwe aansoek, soos die van enige ander aansoeker, en 
moet ingevolge die skool en toelatingsbeleid oorweeg word;  
 

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

4.3 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;  
 

4.4 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; en  
 

4.5 Die leerder kan dus moontlik deur die skool in dieselfde graad geplaas word waarin hy/sy 
in 2020 ingeskryf was.  
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2. Watter toerusting is beskikbaar en wat benodig my kind om ‘n gesonde omgewing te 

bewerkstellig? 
 

1. Daar sal infrarooi temperatuurmeters by die volgende punte wees:  
 

• Oostekant en Westekant van die skool  

• Admin toegangshek aan die Noordekant van die skool  

• In die voorportaal  

• In die skoolsaal 
 

2. Beskermende drag vir personeel 
Elke personeellid verbonde aan die skool ontvang ‘n deurskynende gesig-afskorting, asook 
‘n gesigmasker. Die gesig-afskorting of gesigmasker moet, ten alle tye, op die terrein gedra 
word. Die mond en die neus moet bedek wees. Algemene Assistente en Administratiewe 
werkers ontvang ook handskoene. 
 

3. Beskermende drag vir leerders 
Elke leerder moet in besit wees van ten minste twee gesigmaskers. Elke leerder moet 
ten alle tye ‘n gesigmasker op die terrein dra. Die gesigmasker moet die mond en die 
neus bedek.  Behoeftige leerders se gesigmaskers sal deur die skool verskaf word.   
 

4. Handreinigers 
Handreinigers met ten minste 60% alkohol sal op die volgende plekke beskikbaar wees: 
 

• Administratiewe blok se ingang 

• Elke klaskamer  

• Elke kleedkamer  

• Personeelkamer  

• Skoolsaal  

• Voorportaal  

• Elke kantoor 
 

5. Handeseep 
Beskikbaar in alle kleedkamers, asook by alle krane op die terrein. 
 

6. Inligting plakkate rakende higiëne word op strategiese plekke op die terrein opgesit.  Dit sluit 
onder andere in:  Moenie aan die gesig vat nie; Was hande gereeld; ensovoorts. 
 

7. ‘n Inligtingsvideo, rakende die was van hande en algemene higiëne, word elke oggend op die 
interaktiewe borde vertoon. 
 

8. Sielkundige dienste sal, saam met die skool se Departement Opvoedkundige Leiding, vir 
emosionele ondersteuning aan leerders en personeel beskikbaar wees. 
 

9. Sosiale distansiëring van ten minste 1,5 meter moet deur alle persone op die terrein 
gehandhaaf word. 
 

10. Asblikke  
Genoegsame asblikke, waarin alle afval en vullis gegooi moet word, word op strategiese 
plekke op die terrein geplaas.  
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3. Hoe sal die oggend-roetine verloop wanneer die skool heropen? 
 

1. Personeel word, per rooster, vir diens by toegangshekke en op die terrein ingedeel. Hierdie 
personeel moet reeds om 06:30 by die skool aanmeld vir temperatuurmeting in die skoolsaal, 
voordat hulle by die toegangshekke en op die terrein begin diens doen. 

 

2. Toegangshekke sal vanaf 06:30 tot 07:30 in die oggende oop wees.  Personeel aan diens, 
sal leerders se temperatuur meet. Indien `n leerder se temperatuur onder 37,5 ⁰C is, sal die 
leerder die skoolterrein mag betree.   
 

3. Indien ‘n leerder se temperatuur hoër as 37,5 ⁰C is, word ‘n lid van die skoolbestuur 
onmiddellik per selfoon gekontak om die leerder na die portaal in die skoolsaal te vergesel, 
wat as ‘n kwarantyn-area sal dien. Die leerder se ouers sal deur ‘n lid van die skoolbestuur 
geskakel word om hom/haar te kom haal en vir verdere toetsing te neem. 
 

4. Leerders betree die skool deur van die volgende toegangshekke gebruik te maak: 
 

➢ Toegangshek aan die Westekant van die skool by Hasie Kwassie; en 
➢ Toegangshek aan die Oostekant van die skool by die Grondslagfase. 
 

5. Sodra leerders by die skool arriveer, hul temperatuur gemeet en hulle hande gesaniteer is, 
moet hulle onmiddellik na die graad se toegewysde areas (“renoster-kampies”) beweeg. 
 

6. Die gebruik van die onderskeie hekke, asook die areas waarheen hulle moet beweeg, sal 
soos wat grade ingefaseer word, aan ouers gekommunikeer word. 
 

7. Leerders wat na 07:30 die skoolterrein betree, moet van die administratiewe toegangshek aan 
die Noordekant van die skool gebruik maak. (Let asseblief daarop dat hierdie die absolute 
uitsondering moet wees, en ons doen ‘n vriendelike, maar ernstige beroep op ouers om 
asseblief toe te sien dat kinders betyds is en die toegangshekke gebruik, soos in punt 4 hierbo 
genoem). 

 
 
4. Hoe sal besoekers by die skool hanteer word? 

 

1. Geen persoon sal op die terrein toegelaat word, sonder die dra van ‘n gesigmasker nie. 
 

2. Ouers sal slegs op die terrein toegelaat word indien skoolgelde by die finansiële kantoor 
betaal moet word, of indien die skool die ouer geskakel het om ‘n leerder tydens skoolure te 
kom afhaal. 
 

3. Indien nuwe leerders by die skool ingeskryf word vir die huidige skooljaar, word slegs een 
ouer per leerder op die terrein toegelaat. 
 

4. Die besoek van Distrikbeamptes, of enige ander instansie, moet vooraf met die skoolhoof 
gekommunikeer word. 
 

5. Hande moet by die ingang van die Administratiewe blok gesaniteer word. 
 

6. Temperatuur-meting word deur een van die Administratiewe personeellede gedoen. 
 

7. Slegs een persoon op ‘n slag sal by toonbanke in die administratiewe en finansiële kantore 
toegelaat word.  
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8. Ander persone sal versoek word om op die afgebakende gebiede met ‘n afstand van 2 meter 

tussen-in te wag, soos per plakkaat en plakkers gekommunikeer. 
 

9. Riglyne rakende inskrywings vir 2021 sal aan voornemende ouers gekommunikeer word, 
sodra inligting van die Gauteng Departement van Onderwys ontvang word. 

 
 

5. Wat is die proses indien ‘n persoon positief getoets word? 
 

1. Die Departement van Basiese Onderwys, asook die Departement van Gesondheid, moet 
onmiddellik in kennis gestel word. 
 

2. Die skool word onmiddellik deur die Distrikskantoor gesluit. Ouers word in kennis gestel dat 
leerders afgehaal moet word. 
 

3. Die skool mag slegs heropen met die toestemming van die Departement van Basiese 
Onderwys en die Departement van Gesondheid. 
 

4. Noodnommers vir bystand-dienste is in die Administratiewe kantoor beskikbaar. 
 
 
6. Word die skool ontsmet voor leerders skool toe gaan? 

 

1. Die skoolterrein sal, volgens die voorskrifte van die Departement van Basiese Onderwys en 
die Departement van Gesondheid, ontsmet word. 
 

2. Badkamers, skoolmeubels, handvatsels, trap-reëlings en ander essensiële punte word 
daagliks deur Algemene Assistente ontsmet. 
 

3. Leerders voorsien self Wet Wipes om hul werksoppervlakte, skryfbehoeftes, skrifte en 
handboeke gedurende die skooldag skoon te kan hou. 
 
 

7. Word kleedkamers gereeld skoongemaak? 
 

1. Soos wat grade infaseer, sal die onderskeie grade op verskillende tye pouse hê, om te 
voorkom dat daar ‘n opeenhoping van leerders in badkamers is. 
 

2. Geen leerder mag geweier word om die badkamer buite pouse-tyd te besoek nie. 
 

3. Handseep en reinigingsmiddels is in elke badkamer beskikbaar.  Hande moet gesaniteer word 
wanneer die badkamer betree word, asook wanneer die badkamer verlaat word.  
 

4. Hande moet met seep en water gewas word nadat die toilet gebruik is. 
 

5. Wanneer hande met seep gewas word, moet ‘n papier-handdoek gebruik word om die hande 
droog te maak. 
 

6. Leerders wat van die badkamer af terugkeer klas toe, moet weer hulle hande saniteer, sodra 
hulle die klaslokaal betree. 
 

7. Algemene Assistente sal uurliks badkamers skoonmaak met die fokus op die volgende: 
o Afvee van krane en wasbakke; 
o Toilette spoel en seker maak dat genoeg toiletpapier beskikbaar is; 
o Mop van vloere; en 
o Aanmeld van enige gebreke of probleme by die faktotum, vir onmiddellike opvolgwerk.  
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Vervoer na-en-vanaf die skool 

 

Ouers moet in gedagte hou dat daar sekere regulasies is wanneer leerders vervoer word. Die 
veiligheid van leerders moet gehandhaaf word. Dit sluit in persoonlike en publieke vervoer.  Normale 
regulasies en bestuurspermitte vir publieke vervoer geld steeds soos normaalweg. Van die 
regulasies wat in gedagte gehou moet word is: 

  
• Voertuie teen 'n gelisensieerde laaivermoë van 70%. 

 

• Alle passasiers en bestuurders moet 'n masker dra wanneer hulle van vervoer gebruik maak. 
 

• Sanitasie van publieke voertuie na voltooiing van elke reis is 'n verpligte vereiste. 
 

• Eienaars moet gereeld hul voertuie ontsmet. 
 

• Na elke rit moet alle deur-handvatsels en raam-handvatsels, armleunings en handreëlings 
ontsmet word met ‘n reinigingsmiddel wat 'n minimum van 60% alkohol-inhoud bevat.  
 
 

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. 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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d6 CONNECT REGISTRASIE 
Die afgelope tyd was daar baie ouers wat op die d6 Connect geregistreer het - Baie dankie daarvoor. 
Indien daar nog ouers is wat nie op d6 Connect geregistreer is nie, nooi ons ouers uit om so gou as 
moontlik ‘n e-pos te stuur na d6connect@riebie.co.za met die volgende inligting: 
 
o Leerder se naam en van; en 
o Ouer se naam, van, identiteitsnommer, selfoonnommer en e-pos adres. 

 
Daar sal so gou moontlik, ná u e-pos ontvang is, met u in verbinding getree word om die registrasie 
proses te voltooi.  
 

Dit het nietemin onder ons aandag gekom dat daar steeds ouers is wat op d6 Communicator 
geregistreer is, en dan nie die nodige inligting kan opspoor nie. Die skool gebruik al ‘n geruime tyd 

nie meer die d6 Communicator nie.  Maak asseblief seker dat u die d6 Connect applikasie aflaai.  

 
Neem ook kennis van die volgende: 

 

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  
 

 

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”.   

mailto:d6connect@riebie.co.za
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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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.  

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. 

 

“Gratitude makes sense of your past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow.” 
 

~ Melody Beattie ~ 
 

 

 

V Botha  | Skoolhoof 
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GRONDSLAGFASE AKADEMIE 

• Wees verseker dat die Grondslagfase dames net die beste belange van ons Riebie-maats op die 
hart dra. Die personeel en die Riebie-gemeenskap maak verseker `n gedugte span wat in belang 
van ons kinders optree. Dankie aan elke ouer wat te midde van moeilike omstandighede hulle 
kinders akademies ondersteun. 
 

• Aangesien personeel vanaf 25 Mei 2020 weer op die skoolterrein sal wees, sal DBE-boeke en 
skryfbehoeftes aan ouers beskikbaar gestel kan word. Die reëlings rakende die dag waarop die 
spesifieke Graad se pakket beskikbaar sal wees, asook die wyse waarop dit versprei sal word, 
sal via die klasse se WhatsApp-groepe aan ouers gekommunikeer word.  Ons versoek dat ouers 
asseblief by die klas se reëlings sal inval.  In die proses poog ons om ‘n opeenhoping van mense 
tydens die afhaal van pakkette te verhoed. 
 

• Video-lesse 
Sodra die aangepaste kurrikulum aan skole beskikbaar gestel is, sal die dames begin met video-
opnames van lesse. Ons kommunikeer met ouers via die klasse se WhatsApp-groepe oor die 
beskikbaarstelling daarvan. 
 

• Dra van maskers 
Ons rig ‘n vriendelike versoek dat ouers sal toesien dat hulle kinders tydens werksessies tuis met 
maskers sal werk. Sodoende raak leerders gewoond daaraan om met die maskers te werk en is 
hulle meer gemaklik daarmee wanneer hulle die skoolterrein betree. 

 
 

INTERSENFASE AKADEMIE 

• Baie dankie aan elke ouer en voog wat op een of ander manier leerders ondersteun en help met 
akademiese werk gedurende hierdie beproewende tyd. Samewerking tussen personeel, ouers 
en leerders verg harde werk en geduld. Ons leerders se belange is steeds die belangrikste en 
ons poog om hulle die beste moontlike geleentheid te bied om hulle akademies te bevorder. 

 

• Personeel is vanaf 25 Mei 2020 weer op die terrein, waarna die Graad 7-leerders op 1 Junie 2020 
sal begin. Verdere reëlings, met betrekking tot die infasering van ander grade, sal aan u 
gekommunikeer word sodra dit bekend is vanaf die Departement van Onderwys.   

 

• Skoolwerk  
‘n Klomp werk is gedurende die inperking gekommunikeer op verskeie platforms. Graad 7- 
leerders sal vanaf 1 Junie 2020 weer werk by die skool ontvang, maar daar sal steeds werk vir 
Graad 4 tot Graad 6 leerders op die verskeie platforms beskikbaar gestel word, totdat die leerders 
terug is by die skool. Personeel gaan ook lesse en werk gee wat op die nuwe en aangepaste 
kurrikulum fokus, soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys.    
 
 
 

Akademie 
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• Harde kopieë 
Ouers en leerders wat nie toegang het tot die kommunikasie platforms nie, en wat die nuutste 
werk benodig, kan harde kopieë op 25 Mei 2020 vanaf 16:00 – 17:00 en weer op 26 Mei 2020 
vanaf 08:00 – 09:00 by die skool kom afhaal. 

 

• Dra van maskers 
Ons rig ‘n vriendelike versoek dat ouers sal toesien dat hulle kinders tydens werksessies met 
maskers sal werk. Sodoende raak leerders gewoond daaraan om met die maskers te werk en is 
hulle meer gemaklik daarmee wanneer hulle die skoolterrein betree. 

 
 

 

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. 

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

kontak. 

Met hierdie grendeltyd is die Riebie-koskas leeg. Ons is so dankbaar dat ons wel in staat was om 

gesinne in nood te kon help. Die skool het dit goedgedink om ‘n “deur-ry” blikkiesdag (insameling 

van nie-bederfbare produkte) te hou, sodat ons weer die koskas kan opvul. Indien u in ‘n posisie is 

om die skool te ondersteun sal ons dit opreg waardeer!  

Die “deur-ry” sal 25 Mei 2020 vanaf 16:00 – 17:00 en weer op 26 Mei 2020 vanaf 08:00 – 09:00 

by die hek in Armadastraat plaasvind. Ons vra dat die verkeer slegs in ‘n suidelike rigting sal 

beweeg aan die kant van die skool af. Niemand word toegelaat om uit die motor te klim nie en ons 

vra dat u asseblief slegs die sakkies deur die motor venster sal oorhandig.  

Die volgende is riglyne vir elke graad, maar u is baie welkom om enige ander nie-bederfbare 
produkte te stuur. 
 
Gr R             -  Koffie, tee, suiker, langlewe melk 
Gr 1              -  Smere vir broodjies 
Gr 2              -  Ontbytpap (Hawermout / Mieliemeel / Pronutro / ensovoorts) 
Gr 3              -  Pasta, rys, koekmeel, ensovoorts 
Gr 4              -  Blikkieskos (Vleis / vis / ensovoorts) 
Gr 5              -  Blikkieskos (Mielies / boontjies / ertjies / groente / tamatie&uie / ensovoorts) 
Gr 6              -  Skoonmaakmiddels (Waspoeier / Seep / Handy Andy / Jik / Mr Min / ensovoorts) 
Gr 7              -  Toiletware (Toiletpapier / sjampoe / tandepasta / lyfseep, room, sproei / ensovoorts)  

 
Baie dankie vir u positiewe samewerking en omgee vir die Riebie-skoolgemeenskap, dit word 
opreg waardeer. 
 
 

Algemeen 
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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  

 

KLEREBANK 

Die skool se klerebank sal op 27 Mei 2020 asook 29 Mei 2020 vanaf 08:00 tot 09:00 oop wees, 
maar slegs vir ouers met Graad 7-leerders wat wintersdrag benodig. 
 

Leerders sal ook toegelaat word om met hul skoolsweetpak gedurende die winterseisoen skool 
toe te kom. 
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