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Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

 

 

 
GRAAD 7 LEERDERS BEGIN MAANDAG, 8 JUNIE 2020 
Dit is werklik hartseer dat die skool nie, soos per die vorige skrywe van die Departement van 
Onderwys, op Maandag 1 Junie 2020 kon begin nie.  
 
Ons skool is steeds ten volle gerat en sal daarom al ons  Graad 7-leerders op Vrydag, 5 Junie 2020, 
vir oriëntering ontvang. Leerders kan vanaf 06:30 by die skool aanmeld. Die skool sal om 13:00 sluit. 
Verdere reëlings sal op die WhatsApp-groepe gekommunikeer word.  
 
 
KWELVRAE... 
 

Mag ouers hulle kinders by die huis hou? 
President Cyril Ramaphosa het tydens sy toespraak op Sondag, 24 Mei 2020, ‘n opmerking gemaak 
dat geen ouer verplig sal word om hulle kinders skool toe te stuur nie. Dié opmerking het baie 
verwarring veroorsaak... 
 
Ouers word wetlik verplig om hulle kinders te laat skoolgaan, ‘n wet wat die President nie by wyse 
van ‘n toespraak of deur middel van COVID-19 regulasies kan verander nie.  
 
Artikel 3 van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 bepaal soos volg: (1) Behoudens hierdie 
Wet en enige toepaslike Provinsiale Wet moet ‘n ouer elke leerder, vir wie hy of sy verantwoordelik 
is, ŉ skool laat bywoon vanaf die eerste skooldag van die jaar waarin sodanige leerder die ouderdom 
van sewe jaar bereik tot op die laaste skooldag van die jaar waarin sodanige leerder die ouderdom 
van vyftien jaar of die negende graad bereik, watter een ook al eerste plaasvind. 
 
Indien ouers sou versuim om hieraan te voldoen, is hulle skuldig aan ŉ misdryf. Die 
Departementshoof kan die omstandighede van die leerder se afwesigheid ondersoek en toepaslike 
stappe doen om die aangeleentheid reg te stel. 
 
 

Be strong enough to stand alone, be yourself 
enough to stand apart, but be wise enough to stand 

together when the time comes.  

~ Mark Amend ~ 

http://www.riebie.co.za/
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Wat mag ouers dan doen? 

Daar is drie moontlike scenario’s: 
 

1. Ouers wil moontlik hulle kind in die formele skoolstelsel (openbare skole of onafhanklike skole) 
hou, maar die leerder het ’n onderliggende siekte. 
 

2. Ouers wil dalk hulle kind in die formele skoolstelsel (openbare skole of onafhanklike skole) hou, 
en die leerder het geen onderliggende siekte nie, maar die ouers is bekommerd oor die kind se 
veiligheid. 

 

3. Ouers wil hulle kind uit die formele skoolstelsel haal en eerder tuis onderrig. 
 
 

Scenario 1 - (formele skoolstelsel MET onderliggende siekte) 
Dit is die ouers se verantwoordelikheid om vir Mev. Ansa Mulder van die leerder se onderliggende 
siekte en verhoogde risiko in kennis te stel.  
 

In so ’n geval kan die afwesigheid steeds ingevolge die nasionale beleid hanteer word, en sal ons 
skool redelike stappe doen om die leerder met afstandsonderrig te help voortgaan. 
 

Die ouers sal saam met die skool moet verantwoordelikheid aanvaar om toe te sien dat u kind 
deelneem en byhou. 
 
 

Scenario 2 - (formele skoolstelsel SONDER onderliggende siekte) 
Hierdie scenario blyk die grootste verwarring te skep, wat nou deur die President se opmerking 
vererger is. Die onsekerheid oor die heropening van skole, skole se gereedheid, vakbondeise en 
gebrekkige kommunikasie deur die Nasionale en Provinsiale Onderwysdepartemente help ook nie 
juis om ouers en leerders se vrese te besweer nie. 
 

Daarom het ons skool begrip vir ouers se onsekerhede. Die Riebies het alles in hulle vermoë gedoen 
om die skool so veilig moontlik te maak vir elke leerder en personeellid. Leerders wat nie terugkeer 
as gevolg van onsekerhede, met betrekking tot veiligheids kwessies nie, kan steeds skoolwerk van 
d6 Connect ontvang. 
 

Hou asseblief die Riebie Klanke dop wat gereeld wyses van skoolwerk-verspreiding aan ouers 
kommunikeer. Ons raai ouers egter aan om so vinnig moontlik weer u kind skool toe te stuur. Ouers 
is welkom om ‘n afspraak te maak om die saak te bespreek. 
 
 

Scenario 3 - (tuisonderrig) 
In hierdie scenario verlaat die leerder die formele skoolstelsel, en is die kind dus nie meer by die 
skool ingeskryf nie. Die skool kan nie weier dat die leerder gaan nie, en het daarom geen verdere 
verpligtinge teenoor die leerder nie. Dít is straks wat die President met sy opmerking bedoel het. 
 

Artikel 51 van die Skolewet bepaal dat ŉ ouer by die Departementshoof kan aansoek doen om ŉ 
leerder vir tuisonderrig te registreer. Die Departementshoof kan voortgaan om die leerder as sodanig 
te registreer indien hy/sy tevrede is dat: 
 

1. Die registrasie in die leerder se belang is. 
 

2. Die onderwys wat die leerder tuis sal ontvang aan die minimum kurrikulum-vereistes voldoen; 
en nie van ’n laer standaard as dié in openbare skole is nie; en 

 

3. Die ouer voldoen aan enige ander redelike voorwaardes wat die Departementshoof stel. 
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Indien ouers hulle kinders tuis onderrig en later weer by ŉ skool inskryf, moet die volgende in gedagte 
gehou word: 
 

1. Ouers moet die skool in kennis stel dat die leerder voortaan tuisonderrig sal ontvang. Die 
leerder se klasregister-rekord sal gekanselleer moet word indien hy/sy vir tuisonderrig 
geregistreer word. Indien hy/sy weer toelating tot die skool verlang, sal die aansoekproses 
gevolg moet word en indien toelating toegestaan word, sal die leerder opnuut by die 
klasregister bygevoeg moet word.  
 

2. Ouers moet die leerder by ŉ kurrikulum verskaffer registreer. Indien nie, sal die kind oor geen 
bewys van leer vir die jaar beskik nie, en sal geen formele sertifikaat (rapport) vir die jaar 
uitgereik kan word nie. 
 

3. Enige openbare skool sal die reg hê om te bepaal wat die standaard van die tuisonderrig was, 
ongeag of daar ŉ sertifikaat uitgereik is of nie. 

 
Sien gerus ook die Riebie Klanke van 21 Mei 2020 wat meer inligting bevat rondom leerders wat nie 
terugkeer skool toe nie.  

 
“If we could look into each other’s heart  

and understand the unique challenges each one of us face,  
I think we would treat each other much more gently,  

with more love, patience, tolerance and care.” 
 

~ Marvin J. Ashton ~ 
 

 

 

 

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  

 

 

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

 

 
 
 
 
V Botha  | Skoolhoof 

 

 

 

http://www.riebie.co.za/
http://www.riebie.co.za/
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GRONDSLAGFASE AKADEMIE 
Soos op die WhatsApp-groepe gekommunikeer, kan ouers van Grondslagfase-leerders op 5 Junie 
2020, tussen 08:00 en 09:00, leerders se pakkette by die skool kom afhaal. Hou asseblief streng by 
die reëlings soos deurgegee. Ons versoek dat ouers net sal stop, uitklim, optel, inklim en weer 
sal ry.  Moet asseblief nie staan en kuier nie. 
 
Graad 3:   
Oostekant van die skool by die Grondslagfase hek.  Pakkette word op die sementblad langs die 
tydelike klas uitgepak. 
 
Graad 2:   
Voor die Grondslagfase parkering aan die noordekant van die skool.   
 
Graad 1:   
Personeel-hek tussen Hasie Kwassie se hek en die netbalbane se hek.   
 
Kontak u kind se klasonderwyseres direk per e-pos, indien daar enige onduidelikheid is. 
 

Video-lessies sal vanaf 8 Junie 2020 op WhatsApp-groepe gestuur word. 
 

U is welkom om Me Elsabé van Niekerk via e-pos te kontak indien daar enige navrae rakende die 
Grondslagfase is. 
 

 

INTERSENFASE AKADEMIE 

• Grade wat nog nie terugkeer skool toe nie, sal steeds akademiese werk van die verskeie vak-
personeellede ontvang.  

 

• Die nuwe werk sal egter slegs op d6 Connect 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. 
 

• Ouers wat harde kopieë wil kom afhaal by die skool, kan dit op 8 Junie 2020 in die kantoor kom 
afhaal. 
 

• Daar is nog verskeie skrifte van leerders by verskillende vakpersoneel. Daar sal op 9 Junie 2020, 
vanaf 08:00 tot 09:00, geleentheid wees vir leerders om skrifte as volg te kom afhaal: 

 

Graad 4 :    aan die Oostekant (Swartwildebeesstraat)  
Graad 5 :    aan die Noordekant (Rustiglaan)  
Graad 6  :    aan die Westekant (Armadastraat)  
 

• 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  

 

Akademie 
 

mailto:d6connect@riebie.co.za
mailto:naam@riebie.co.za
mailto:hendrik@riebie.co.za
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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  

 
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.  
 

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. 
 
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 

Algemeen 
 

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


