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Jaargang 24  |  KORONA-WEERGAWE  |  25 Junie 2020  |  d6 Communicator www.riebie.co.za 

Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

 
AANSOEKE GRAAD 1 – 2021 
 
DRINGEND:  Die aanlyn-aansoeke vir Gr 1 en Gr 8 is vandag, 25 Junie 2020, op die Gauteng 
Onderwys Departement se webtuiste www.gdeadmissions.gov.za geaktiveer. Daar is reeds verskeie 
kere met ouers gekommunikeer in dié verband. Die skool ontvang jaarliks baie aansoeke! Ouers 
moet asseblief sonder versuim aansoek doen.  
 
Ouers wat nog nie al die nodige stawende dokumente aan die skool gestuur het nie, moet dit 
asseblief dringend e-pos na naomi@riebie.co.za  
 
Ouers word daaraan herinner dat die Riebie-aansoeke wat op die skool se webblad beskikbaar was, 
geensins die Departement van Onderwys se aanlyn-aansoek proses vervang nie en dié aansoek 
waarborg ook nie ‘n plek by ons skool nie. Soos reeds aan ouers gekommunikeer is, het die skool 
bloot die proses op die webblad in plek gestel vir opname doeleindes en om die indiening van 
dokumentasie vir ouers te vergemaklik gedurende die Covid-19 tydperk. 
 
 

ORIËNTERINGSPROGRAM 

Met die suksesvolle COVID-19 oriënteringsprogram wat vir die Graad R, 1, 2, 3, 6 en 7- leerders 
aangebied was, is ek seker dat daar meer vertroue, met die oog op die aanpak van die “normale” 
skool-program, by ons ouergemeenskap gekweek is.  
 
Die oriëntering het hoofsaaklik gefokus op die bewusmaking van die veiligheidsaspekte wat die skool 
reeds, in lyn met die COVID-19 regulasies, in plek het.  
 
Leerders, personeel en ouers moet nou meer as ooit veiligheidsaspekte (soos sosiale distansiëring; 
gereeld hande was; en die dra van maskers) eerbiedig.  
 
Die skool sal môre en volgende week voortgaan om die ander grade se leerders ook die geleentheid 
te gee om die oriënteringsprogram by te woon.  

 

It is health that is real wealth… 
 and not pieces of gold and silver. 

~ Mahatma Gandhi ~   

http://www.riebie.co.za/
http://www.gdeadmissions.gov.za/
mailto:naomi@riebie.co.za
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Die oorblywende Oriënteringsprogram is as volg: 
 

26 Junie 
2020 

29 Junie 
2020 

30 Junie 
2020 

1 Julie 
2020 

2 Julie 
2020 

3 Julie 
2020 

Graad R 
(Groen) Graad 4  

en  
Graad 7 

Graad 5  
en 

Graad 7 

Graad 7 
(Akademie) 

Graad 7 
(Akademie) 

Graad 7 
(Akademie) Graad 1 

(Grys) 
 

 

Die Graad 7 leerders gaan voort met akademie, soos deur die Gauteng Departement 
van Onderwys bepaal word. 
 
Na afloop van die oriënteringsprogram sal die skool as volg funksioneer:  

 

Die *** dui aan die week waarop leerders by die skool moet wees.  

Ouers moet asseblief hul samewerking gee en doelbewus kennis neem van 
bogenoemde datums.  

 

 

RIEBIE RAKKERS NASKOOLSENTRUM 
Daar is baie van die skool se ouers wat bedags werk en daarom het die skool dit goed gedink om 
die Naskoolsentrum oop te maak, maar slegs leerders wat die week skoolgaan mag van die 
Naskoolsentrum gebruik maak.  
 

GRONDSLAGFASE SKOOLBYWONING:  6 Julie - 7 Augustus 

  
Graad 1 
(Pienk) 

Graad 1 
(Grys) 

Graad 2 
(Blou) 

Graad 2 
(Rooi) 

Graad 3 
(Oranje) 

Graad 3 
(Pers) 

06 – 10 Julie ***   ***   ***   
13 – 17 Julie   ***   ***   *** 
20 – 24 Julie ***   ***   ***   
27 – 31 Julie   ***   ***   *** 

03 – 07 Augustus ***   ***   ***   
       

        

INTERSENFASE SKOOLBYWONING:  6 Julie - 7 Augustus   

  Graad 4 Graad 5 Graad 6 Graad 7 
  

6 – 10 Julie ***   ***     

13 – 17 Julie   ***   ***   

20 – 24 Julie ***   ***     

27 – 31 Julie   ***   ***   

03 – 07 Augustus ***   ***     
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Die Naskoolsentrum sal oop wees, soos volg: 

Graad R -    Maandae tot Donderdae: 12:30 tot 18:00;  en Vrydae: 12:00 tot 18:00.  

Graad 1-3 -    Maandae tot Donderdae: 13:00 tot 18:00;  en Vrydae: 12:30 tot 18:00.  

Graad 4-7 -    Maandae tot Donderdae: 13:30 tot 18:00;  en Vrydae: 13:00 tot 18:00.  

 
Die Naskoolleerders sal na afloop van die skooldag in die skoolsaal geakkommodeer word. Die 
skoolsaal is ten volle toegerus met skoolbanke, stoele en verwarmers. 
 
Leerders verklee nie na skool in gewone klere nie. Leerders bly dus gedurende die middag in hul 
skoolklere.  
 
NB: Ouers moet asseblief seker maak dat leerders weet watter kospakkie in hul tasse die naskool-
kospakkie is en ook dat leerders moet weet om hierdie kospakkie vir die naskool te hou.  
 
Leerders sal gedurende die middag die geleentheid gegee word om skoolwerk te doen en om ook 
“pouse”, onder toesig van Naskoolpersoneel, te geniet.  
 
Die koste vir die gebruik van die Naskoolsentrum is aangepas, as gevolg van die feit dat leerders 
huidiglik slegs elke tweede week die skool bywoon, en beloop nou R300-00 per maand. Hierdie is ‘n 
nie-winsgewende geleentheid vir die skool – die skool wil slegs ‘n diens aan werkende ouers kan 
bied en die kostes daaraan verbonde dra. 
 
Met die klem op veiligheids-regulasies, gaan die Naskoolsentrum geen etes vir leerders voorberei 
nie, maar daar sal wel ‘n vrug en iets om te drink beskikbaar wees. Ouers moet asseblief ‘n 
voedsame kosblik inpak. 
 

• Ons vra ook dat elke kind sy eie gemerkte beker sal saambring (nie ‘n glasbeker nie, asseblief). 

• Kinders mag speelgoed saambring om hulself besig te hou. Speelgoed moet gemerk wees en mag onder 
geen omstandighede uitgeruil/gedeel word nie.  

 
‘n Video sal aan ouers gestuur word om die veiligheidsaspekte wat reeds in plek is uit te beeld, sodat 
ouers hul kind/ers met ‘n rustige gemoed onder toesig by die Naskoolsentrum sal laat.  
 
Ons glo en vertrou dat u ons sal ondersteun.  
 
 
 

SKOOLTYE 
Ek herinner ouers dat die skool se hekke reeds om 06:45 oopgesluit word. Temperatuur-skandering 
vind plaas vanaf 06:45 tot 07:15, alhoewel die skool amptelik om 07:30 begin. Die skool sluit om 
13:45.  
 

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.  
 
 

 
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.  
 
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 
Ouers sal binne die afsienbare toekoms in kennis gestel word indien hul aansoek suksesvol was of 

nie, waarna die amptelike inskrywingsproses aandag sal geniet. 
 

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

 
 

THINK positively 
EXCERCISE daily 

EAT healthy 
WORK hard 
STAY strong 
WORRY less 
DANCE more 
LOVE often 

      be HAPPY 

 
 

 
V Botha  | Skoolhoof 
 
 
 

mailto:d6connect@riebie.co.za
mailto:naomi@riebie.co.za
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INTERSEN 
 
Nuwe werk sal voortaan steeds 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 30 Junie 
2020, vanaf 12:00 – 13:00, in Armadastraat by die Hasie Kwassie hek kom afhaal. 
 
 

 

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. 
 
 
 

Algemeen 
 

Akademie 
 

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

 
 
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.   


