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Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

 

 

SKOOL BEGIN VIR GRAAD 7-LEERDERS 
Met die Graad 7-leerders wat volgende week, 1 Junie 2020 terugkeer skool toe, is dit belangrik om 
bewus te wees van sekere uitdagings. Die dagroetine vir 1 Junie 2020 (rooster en klaslyste) sal 
op 30 Mei 2020 op die Graad 7’s se WhatsApp-groepe gekommunikeer word. 
 

Die afgelope 63 dae het leerders bitter min normale kontak met skoolmaats of onderwysers gehad 
en daar was ook moontlik min tot geen roetine nie. 
 

U sal sien dat die skool die dagprogramme aangepas het, om vir leerders ‘n struktuur te kan gee 
waarbinne hulle veilig sal voel en geleidelik weer in ‘n skoolroetine kan aanpas. Ons vra weer dat 
ouers asseblief steeds van die huis af sal help om ‘n roetine daar te stel, sodat die aanpassing by 
die skool vir u kind makliker kan wees.  
 

Leerders met respek vir mekaar, deursettingsvermoë en ‘n morele kompas sal die geleentheid vir 
opvoeders en klasmaats bied om vinniger by die “nuwe normaal”  aan te pas. Onsekerheid (gebrek 
aan roetine) veroorsaak spanning. Kinders kan nie altyd die spanning wat hul ervaar verwoord nie 
en heel dikwels word dit onderdruk, wat dan in die vorm van koppigheid, depressie of skielike “siekte-
simptome” voorkom.  
 

Die rol wat roetine en voorspelbaarheid in u kinders se lewe speel is baie belangrik, want kinders 
voel veilig en geborge as hulle weet wat om volgende te verwag. In ‘n huis waar roetine is, behoort 
eet-, bad- en slaaptyd geen verrassing te wees nie. Kinders behoort te weet dat hulle teen ‘n sekere 
tyd geroep sal word om te kom eet. Dan word daar van hulle verwag om op te hou speel en huiswerk 
te doen, hande te was en etenstafel toe te gaan. Hulle moet weet hulle het dan kans om met mamma 
en pappa oor die dag se gebeure te gesels.  
 

Voordele van ‘n roetine: 

• Vasgestelde slaaptyd voorkom dat kinders oormoeg word. 
 

• Beplande etenstye voorkom dat kinders etes mis en honger of kwaad word. 
 

• Roetine verseker dat daar genoegsame tyd is om die dag se take uit te voer. 

 

The way to get started is to quit talking and begin 
doing.  

~ Walt Disney ~ 

http://www.riebie.co.za/
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• Dit laat tyd vir ontspanning asook gesinstyd, wat andersins maklik agterweë bly. 
 

• Roetine kweek onafhanklikheid en wanneer die roetine vasgelê is, kan veral groter kinders 
makliker die roetine self volg. 
 

• Dit gee stabiliteit, veral in spanningsvolle tye, omdat roetine sekuriteit skep. 
 

• Dit bevorder selfbeheersing. Kinders leer om te wag, want “ons gaan eers bad en dan kan ons 
storie lees.” 
 

• Gesonde roetines leer kinders gesonde gewoontes wat hul later in hul lewe toepas. 
 
 

Dit is baie keer moeiliker om in spanningsvolle tye roetine te handhaaf. Roetine is juis in hierdie tyd 
belangrik, omdat dit voorspelbaarheid gee in ‘n tyd waar daar onsekerheid voorkom. As dit nie 
heeltemal haalbaar is nie, probeer so ver moontlik die roetine behou. 
 
Onthou, konsekwentheid in ouers se optrede skep ook veiligheid en geborgenheid by u kind, dus 
behoort u as ouer die familie-roetines en reëls altyd min of meer dieselfde te hou. 
 
Baie dankie aan al ons Riebie-ouers, leerders- en personeel wat hierdie “nuwe normaal” positief 
ingaan…. 
 
 

Never let a bad situation bring out the worst in you.  
Be strong and choose to be positive.  

 
 

Having a healthy mind is just as important as a healthy body.  
 
 
 

VEILIGHEID VAN DIE RIEBIES 

Dit is baie belangrik om te onthou dat ‘n skoolgebou met kinders, of ‘n departementele gebou met 
werkers, nie meer óf minder onveilig of gevaarliker is as ‘n winkelsentrum of die plaaslike winkel 
waar Suid-Afrikaanse burgers elke dag aankope moet doen nie.  
 
Dit is dus onmoontlik om waarborge vir veiligheid te gee. Die maatreëls wat in plek moet wees, is 
daarom gerig op voorkoming en nie om veiligheid te waarborg en/of te verseker nie. 

  
Die Departement van Gesondheid skryf nietemin voor dat ‘n skool aan sekere voorwaardes moet 
voldoen:  
 

1. Die skool is reeds gesaniteer en ontsmet. Dit is hier ook baie belangrik om te onthou dat dit reeds 
medies-wetenskaplik bewys is dat die virus vir slegs 72 uur in “ideale” omstandighede buite die 
liggaam op oppervlakke kan oorleef.  Dus is dit voldoende om ons skool vooraf behoorlik te reinig 
en te ontsmet.  
 

2. Die personeel ontvang elkeen ‘n gesigmasker en gesigskerm. Leerders sal elkeen ook een 
masker ontvang. Die tweede masker moet self deur die ouers aangeskaf word. Die dra van 
gesigmaskers op die terrein, is te alle tye verpligtend. Die maskers wat die skool verskaf is binne 
die riglyne, soos deur die Departement van Gesondheid voorgeskryf. 
 

3. Die Riebie terreinpersoneel wat verantwoordelik gaan wees vir die daaglikse skoonmaak van die 
skool, ontvang die nodige kleredrag en toerusting om hulle taak te verrig.  
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4. Die skool het genoeg vloeibare seep en papierhanddoeke vir die ablusie-geriewe.  

 

5. Spuitbottels met handreiniging word by elke klaskamer, die voorportaal (ontvangs-area), asook 
ander areas wat deur die personeel, leerders en besoekers gebruik word, beskikbaar gestel. 

 

6. Klaskamers, badkamers, skoolmeubels (onderwyser se lessenaar, skoolbanke & sitplekke),   
handvatsels, trap-reëlings en ander essensiële punte word daagliks ná skool deur Algemene 
Assistente met saniteermiddels deeglik skoongemaak. 

 

7. Die skool het elektroniese temperatuurmeters by alle ingange, sodat elke leerder en personeellid 
van die skool se temperatuur elke oggend, voor die aanvang van die skooldag, gemeet kan word.  
 

8. Die skool het twee kwarantyn-kamers gereed, sodat personeel en/of leerders wat ‘n temperatuur 
van 38°C of hoër het, of enige ander simptome toon, daarheen geneem kan word. (Alle produkte 
wat gebruik word is binne die regulasies en voorskrifte soos vereis word vanaf die Departement 
van Gesondheid). 

 
Ons rig ‘n baie belangrike versoek aan ouers om die skool sonder versuim in kennis te stel indien u 
of u kind positief met COVID-19 getoets word. Stuur asseblief ‘n e-pos na die skool vrp@riebie.co.za 
en na die DPO, Mev. Ansa Mulder (ansa@riebie.co.za).  Die Direkteur van Onderwys verwag van 
skole om ‘n databasis met positiewe toetsings van COVID-19 saam te stel. Die skool moet die Distrik 
onmiddellik hiervan in kennis stel, waarna die Skoolhoof dan die regte het om die skool te sluit.  
 

Die skool sal dan weer deur die reinigingsproses moet gaan, waarná die Departement van Onderwys 
sowel as die Departement van Gesondheid die groen lig moet gee om weer die skool te kan open.  
 
 

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 handrelings 
ontsmet word met ‘n reinigingsmiddel wat 'n minimum van 60% alkohol-inhoud bevat.  
 

 
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. 
 

mailto:e-pos%20na%20die%20skool%20vrp@riebie.co.za
mailto:ansa@riebie.co.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. 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. 
 
 
 

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.  
 

 
 

mailto:d6connect@riebie.co.za
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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. Die skool sal binnekort laat weet wanneer en hoe die dokumente ingedien kan word. 
 

 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”.   

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 sal binnekort laat weet word wanneer en hoe die nodige stawende 

dokumente ingedien kan word. 

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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BOODSKAP VIR DIE GRAAD 7 LEERDERS  
Na ‘n lang gewag het die tyd uiteindelik aangebreek vir die Graad 7-leerders om terug te kom skool 
toe. Die Riebie-personeel sien vreeslik uit na 1 Junie 2020 om weer in daardie pragtige gesigte en 
vonkelende oë vas te kyk.  
 
Dit is baie belangrik om die volgende te onthou: 

 Wees positief – sien die halwe glas as vol.  

 Was jou hande gereeld. 

 Dra jou gesigmasker te alle tye. 

 Handhaaf sosiale distansiëring. 
 

‘n Fout word ‘n Les 
Pyn word ‘n Doel 

‘n Gemors word ‘n Boodskap 
‘n Toets word ‘n Getuigskrif 

 
ELKE STRUIKELBLOK WORD ‘N GELEENTHEID OM TE KAN LEER 

 
Maak nie saak hoe sleg jou situasie is nie, neem die les.  

 
~Tony A. Gaskins Jr ~ 

 

 

V Botha  | Skoolhoof 

GRONDSLAGFASE AKADEMIE 

Die personeel is baie opgewonde om terug op die skoolterrein te wees. Die dames het die afgelope 
week opleiding ontvang en het ook begin met die opneem van video-lesse wat vanaf eerskomende 
Maandag op die d6 Connect beskikbaar sal wees. Ouers moet asseblief dringend ‘n e-pos na 
d6connect@riebie.co.za toe stuur, as u nog nie op hierdie applikasie geregistreer het nie. Sien berig 
in die Riebie Klanke onder d6 CONNECT REGISTRASIE. 
 
Personeel is besig om elke kind se pakket met sy/haar DBE-boek en skryfbehoeftes te verpak.  U 
kind se onderwyseres sal via die klas WhatsApp-groep kommunikeer oor wanneer en waar dit 
afgehaal kan word. Neem asseblief kennis dat geen ouer buite die gekommunikeerde tyd die 
leerders se pakkette sal kan kom afhaal nie. Streng veiligheidsmaatreëls sal te alle tye van 
toepassing wees. Dankie vir u samewerking in hierdie verband. 
 
Soos in verlede week se Riebie Klanke gekommunikeer, vra ons dat ouers hul kinders in die roetine 
sal kry om ‘n gesigmasker te dra. Die Departement van Onderwys vereis dat elke leerder twee 
lapmaskers by die skool sal hê.  Leer u kind hoe om sy/haar masker korrek aan te sit en af te haal, 
asook hoe om die masker te hanteer wanneer hy/sy ‘n broodjie eet of water drink. 
  
 

Akademie 
 

mailto:d6connect@riebie.co.za
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Baie dankie aan ons Riebie-ouers vir hulle positiewe gesindheid en ondersteuning – ons waardeer 
julle! 
 

U is welkom om Me. Elsabe van Niekerk via e-pos (elsabe@riebie.co.za) te kontak indien daar enige 
navrae rakende die Grondslagfase is. 
 
 

INTERSENFASE AKADEMIE 

• Personeel en leerders is baie opgewonde na die goeie nuus bekend gemaak is, dat ons en die 
Graad 7-leerders kan terugkeer skool toe. Vir sommige grade gaan dit nog bietjie langer neem 
as ander grade om in te faseer. 

 

• Die grade wat nie op 1 Junie 2020 terugkeer skool toe nie, sal steeds akademiese werk van die 
verskeie personeellede ontvang. Die nuwe werk sal veral fokus op belangrike werk, en sal in die 
vorm van video-lesse wees.  

 

• Die nuwe werk sal egter slegs op d6 Connect, teen 5 Junie 2020 volgende week, beskikbaar 
wees. Ouers moet asseblief dringend ‘n e-pos na d6connect@riebie.co.za stuur as u nog nie op 
hierdie applikasie geregistreer het nie. Sien berig in die Riebie Klanke onder d6 CONNECT 
REGISTRASIE. 
 

• Enige akademiese navrae, rakende die Intersenfase, kan gerig word aan die betrokke 
personeellid per e-pos (naam@riebie.co.za) of aan Mnr. H. Van Staden by: hendrik@riebie.co.za  

 

OLYF: SKOOL SE FONDS VIR BEHOEFTIGE LEERDERS- EN GESINNE  

Baie dankie aan elke ouer wat hul weg oopgesien het om nie-bederfbare produkte vir ons behoeftige 
gesinne te skenk. Hierdie gebaar word ongelooflik baie waardeer. Wees verseker dat baie Riebie-
hartjies warm gaan klop.  
 
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 
 

mailto:elsabe@riebie.co.za
mailto:d6connect@riebie.co.za
mailto:naam@riebie.co.za
mailto:hendrik@riebie.co.za
mailto:ansa@riebie.co.za
mailto:support@gauteng.gov.za
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SNOEPIE 
Neem asseblief kennis dat die skool se snoepie ongelukkig nog nie oop sal wees vir leerders om kos 
en lekkers te kan koop nie.  
 
Ouers moet dus toesien dat leerders met die nodige kos en drinkgoed skool toe kom. Leerders is 
welkom om elkeen hul eie waterbottel met water saam te bring skool toe.  
 
Die skool sal ouers in kennis stel sodra die snoepie weer operasioneel sal wees.  
 

 

KLEREBANK 

Die skool se klerebank sal weer môre 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. 
 


