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Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

AFSONDERINGSTYDPERK – REGULASIES WORD EFFENS VERSLAP 

Na 34 dae van afsondering is ek oortuig daarvan dat ons almal uitsien na ‘n normale roetine.  
 
Die Minister van Basiese Onderwys, Mev. Angie Motshekga het ‘n voorstel ter tafel gelê wat deur 
verskeie vakbonde bevraagteken word. Die onsekerhede wat primêr handel oor die veiligheid van 
leerders, personeel en ouers word op regeringsvlak hanteer.  
 
Die skoolbestuur vergader gereeld om beplanning te doen met betrekking tot die “nuwe normaal” se 
uitdagings. Sodra Mev. Angie Motshekga haar toespraak gelewer het, sal die skool die nodige 
kommunikasie ten opsigte van die pad vorentoe, aan ouers kommunikeer. 
 
Sterkte vir almal! 
 
 

IS ONS KINDERS AGTER? 
Ek het op die volgende stukkie afgekom en deel dit graag met die ouers.... 
 
“As mense sê dat kinders “agter” gaan wees, vra ek, agter wat??  Nie mekaar nie – hulle is almal in 
dieselfde bootjie. Slegs “agter” die ouderdoms-verwagtinge van ‘n kurrikulum wat tans beperk is, 
weens hierdie buitengewone omstandighede.  
 
“Voor” op soveel ander belangrike fronte sê ek. Sê nou hierdie groep kinders is gevorderd, in plaas 
van om agter te sit.  
 
Wat as hulle meer empatie het, hulle gesin-verbinding geniet, hulle meer kreatief kan wees en hulself 
vermaak, hulle hou van lees, daarvan hou om hulself skriftelik uit te druk...   
 
Wat as hulle die eenvoudige dinge, soos hul eie agterplaas geniet of om in die stilte by ‘n venster te 
sit?  
 

“We can do many things TOGETHER 

that would be IMPOSSIBLE 

if we worked ALONE”. 

~ Aileen H. Clyde ~ 

http://www.riebie.co.za/
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Sê nou hulle let op die voëls en die datums waarop verskillende blomme verskyn, en die kalmerende 
vernuwing van ‘n sagte reënbui?  
 
Wat as hierdie generasie die een is om te leer kook, hul ruimte organiseer, hul wasgoed doen en ‘n 
goeie huis bestuur? 
 
Wat as hulle leer om ‘n Rand te rek en met minder te leef? 
 
Wat as hulle leer om huis-uitstappies en maaltye tuis te beplan? 
 
Sê nou hulle leer die waarde daarvan om as gesin saam te eet en dit goed te vind om te deel in die 
klein lekkernye van die alledaagse tyd? 
 
Wat as dit diegene is wat groot waarde heg aan ons Onderwysers en Opvoedkundiges, Terrein 
werkers, Naskoolsentrum personeel, Sport- en Kultuur-afrigters en ook onsigbare, noodsaaklike 
ondersteuners soos vragmotorbestuurders, kruideniers, kassiere, geregsdienaars, logistieke en 
gesondheidsorgwerkers en ondersteunende personeel, om net ‘n paar van die miljoene te noem wat 
op die oomblik vir ons sorg terwyl ons beskut is? 
 
Wat as daar onder hierdie kinders ‘n groot leier na vore kom, wat die voordeel van ‘n stadiger pas 
en ‘n eenvoudiger lewe het, met ‘n fyn gevoel van empatie en omgee vir medemense?  
 
Wat as hy of sy regtig leer wat waarlik alles in dié tyd saak maak.....” 
 

“Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny....”. 
 

~ C.S.  Lewis ~ 
 

 
SKOOLFONDS 
Weereens baie dankie aan ouers wat hierdie belangrike verpligting nakom, veral gedurende die 
afsonderingstydperk wat deur die Regering verplig word. Skoolfonds is volgens die Skolewet  
verpligtend.  
 
Ons is bevoorreg met ‘n skool soos Laerskool Van Riebeeckpark wat privaatskool-onderrig teen 
staatskool-tariewe kan bied.  
 
Skoolgelde word onder andere aangewend vir: 

o Die aankoop van leerondersteuningsmateriaal. 
o Die ontwikkeling van fasiliteite. 
o Die bedryfsuitgawes van die skool. 
o Die verskaffing en instandhouding van sport- en kultuur geriewe. 
o Die verbetering en instandhouding van die geboue en terrein. 
o Die betaling van salarisse van addisionele personeellede. 
 
Neem asseblief kennis van die volgende: 

Laerskool Van Riebeeckpark is ‘n kwintiel 5 skool, wat beteken dat die skool ‘n absolute minimum 
toelaag vanaf die Departement van Onderwys af ontvang. Die skool leun dus swaar op die betaling 
van skoolgelde en ons maak staat op al die ouers om verantwoordelik op te tree in dié verband.  
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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 en by die skool in te dien sodra skole heropen: 
 

 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, word versoek om intussen afskrifte van die volgende dokumente 

gereed te kry en by die skool in te dien sodra skole heropen: 
 

 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. 

 
 

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

 
You’re not stuck at home, you’re safe at home. 

One word can change your attitude, and one cough can change your life.  

 
 
 

V Botha  | Skoolhoof 
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