
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1 

Jaargang 24  |  KORONA-WEERGAWE  |  5 Mei 2020  |  d6 Communicator www.riebie.co.za 

Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

AFSONDERINGSTYDPERK – REGULASIES WORD EFFENS VERSLAP 

  
Wanneer begin die skool? 
 

Die land slaak ‘n sug van verligting nadat die Minister van Basiese Onderwys ‘n relatief rasionele en 
verantwoordelike reaksie gegee het, in antwoord op insette wat die afgelope paar weke gemaak is, 
rondom die heropening van skole en veiligheidsmaatreëls wat in plek moet wees.  
 
Opvoeders en ouers se senuwees was verlede week redelik rou na die deurlopende aanhoor van 
fopnuus, foutiewe inligting en die herhaaldelike uitstel van die mediakonferensie.  
  
Na aanleiding van die mediakonferensie op 30 April 2020, is die volgende besluite geneem:  
 
1. Die belange van kinders, personeel en ouers is prioriteit en die besluite is geneem, sodat leerders 

genoeg geleentheid sal hê om skoolwerk te kan voltooi, terwyl die klem op veiligheid en 
gesondheid val. 

  

2. Die uitstel van die datums vir die heropening van skole skep frustrasies, maar is verstandig in die 
huidige klimaat.  

 

3. ‘n Gefasseerde benadering ten opsigte van beide personeel en leerders is voorgelê. In die lig 
van die beperking van infeksies, is die volgende datums slegs ‘n voorstel:  

  
3.1 04 Mei 2020 Distrik Amptenare  
3.2 11 Mei 2020 Skoolbestuur, Administratiewe Personeel en Terrein-werkers  
3.3 18 Mei 2020 Opvoeders  
3.4 01 Junie 2020 Graad 7- en Graad 12 leerders  

 
4. Daar word besef dat kommer ontstaan, omdat Graad 7 leerders, volgens die voorgestelde plan, 

eers op 1 Junie 2020 terugkeer en dat die ander Grade moontlik so laat as September 2020 eers 
ingefaseer kan word.  

“Good health is not something we can buy. 
However, it can be an extremely valuable savings 

account”. 

~ Anne Wilson Schaef ~ 

http://www.riebie.co.za/
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Die belangrike aspekte om in dié verband in gedagte te hou, is die volgende:  
 

Die Junie-eksamen is gekanselleer en sal gebruik word om verlore skooldae in te haal. Vir Graad 7, 
is die beginsel van kurrikulum-inkorting ook ‘n aspek wat verreken moet word. Die onderliggende 
doel met kurrikulum-inkorting, is om op die kern-elemente van die kurrikulum te fokus, dit wil sê die 
primêre boustene wat in Graad 8 nodig is. Hierdie beginsel geld ook vir ander Grade wat ingefaseer 
word.  
 

 

Gaan my kind benadeel word as gevolg van akademiese tyd wat verlore gegaan het? 
 

❖ Nee, die skool het pro-aktief opgetree en werkstukke uitgedeel voor die skool gesluit het. Werk 
word ook twee-weekliks op die skool se webtuiste geplaas en dit het ons leerders die geleentheid 
gegee om op hoogte te bly met skoolwerk.  
 

❖ Die betrokke werkstukke was vir selfstudie. Personeel gaan die kern-elemente, wat onder die 
knie moet wees vir die volgende Graad, in ieder geval weer heronderrig.  
 

❖ Hou in gedagte dat die Minister van Basiese Onderwys die datums van skoolvakansies geskuif 
het om voorsiening te maak vir die tyd wat verlore gegaan het. Hierdie beplande datums sal aan 
ouers gestuur word, sodra dit bevestig is. 
 

❖ Memorandums vir die afgelope twee weke se skoolwerk is reeds vanaf 4 Mei 2020 beskikbaar 
en nuwe werkkaarte word weer op 5 Mei 2020 beskikbaar gestel.  

 
 
Wat doen die skool om die leerders teen COVID-19 te beskerm?  
 

Daar word reeds die afgelope paar weke voorbereiding gedoen om die skool te beveilig, vir wanneer 
leerders en personeel terugkeer. Graag wil die skool ouers bewus maak van die volgende 
veiligheidsmaatreëls, wat reeds in plek gesit is om te verseker dat elke Riebie veilig sal voel wanneer 
hy/sy die terrein betree.  
 
“Geen Kontak” Termometers (Forehead Scanners) sal by die hekke beskikbaar wees, om elke 
persoon se temperatuur te skandeer wanneer hulle die terrein betree. Indien ‘n leerder se 
temperatuur bo 38°C meet sal hy/sy na die voorportaal van die saal geneem word, waar ‘n tweede 
lesing geneem sal word. Sou hierdie lesing steeds 38°C of hoër wees, sal die ouers in kennis gestel 
word en moet die leerder spoediglik afgehaal word.  
 
Ontsmettingsmiddels is reeds aangekoop. Elke klas word met ‘n bottel ontsmettingsmiddel 
toegerus, asook elke kantoor. Leerders se hande sal gespuit word voor hulle die klas binnegaan. 
Traprelings, toilette, krane en handvatsels, sal gereeld op ‘n daaglikse basis ontsmet word.  
 
Badkamers se seep-verdelers sal vol gehou word vir leerders om hul hande deeglik te kan was.  
 
Trap-instrument met ontsmettingsmiddel sal by die kantoor se ingangshek vir besoekers geplaas 
word.  
 
Aanwysings deur middel van kolle sal op die grond aangebring word, om te verseker dat die 
nodige afstand gehou word en ook om die aantal persone wat in die kantoor toegelaat kan word, te 
beheer.  
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Die skool wil asseblief ‘n versoek aan ouers rig om vir u kind van ‘n pakkie “wet wipes” (nie die baba 
produk nie) te voorsien, wanneer hy/sy terugkeer skool toe, sodat leerders dit self kan gebruik om 
hulle werksoppervlakte, skryfbehoeftes, skrifte en handboeke skoon te kan hou.    
 

Die skool kan nie verseker dat leerders nie met COVID-19 besmet word nie, daarom is die 
bewusmaking van basiese higiëne baie belangrik.  
 

“The preservation of HEALTH is easier than the CURE of the disease.” 
 
 
Daar sal met die volgende Riebie Klanke meer inligting beskikbaar gestel word, met betrekking tot 
die volgende:  
 

❖ Gesigmaskers- en skerms 
❖ Sosiale distansiëring – roosters, pouses 
❖ Ontsmetting van skoolterrein 
❖ Opleiding van veiligheid-spanne  
 
 

Wanneer is die Naskoolsentrum oop? 
 

Volgens die nuutste regulasies mag Naskoolsentrums nog nie oopmaak nie, tot verdere 
kennisgewing. Ouers moet asseblief die media en die Riebie Klanke dophou vir verdere inligting met 
betrekking tot die beskikbaarheid van ons Naskoolsentrum. 
 

Ouers moet ook asseblief op hul hoede wees om nie net kinders by enige persoon/persone te laat, 
wanneer u moet terugkeer werk toe nie. Die sukses tot die bekamping van die virus is juis opgesluit 
in afsondering. Regulasies lê juis klem daarop dat ons sosiale distansiëring MOET toepas. 

 
Wat word van buitemuurse aktiwiteite? 
 

Alle sport- en kultuur-aktiwiteite vir 2020 is afgestel, tot verdere kennisgewing. 
 

Die skool is in die proses om deposito’s wat reeds aan instansies oorbetaal is vir sport-toere, terug 
te ontvang. Dit is so dat van die deposito’s slegs gedeeltelik aan skole terugbetaal word. In sommige 
gevalle is klerasie, sakke, ensovoorts reeds uit toer-fondse aangekoop. Leerders sal steeds die items 
wat aangekoop is ontvang. 
 

Na die nodige rekonsiliasies gedoen is, sal die skool die ouers skakel om die nodige reëlings vir 
terugbetaling te tref. Ons versoek dat ouers asseblief geduldig sal wees, die proses is reeds aan die 
gang.  
 
 

Kom so vinnig moontlik in ‘n roetine. 
 

Kenners beveel aan dat ons “vaste roetines” gedurende die COVID-19 pandemie moet behou… 
makliker gesê as gedaan... . 
 

o Ons slaapgewoontes is beïnvloed. Ons gaan slaap moontlik later en staan, uit die aard van die 
saak, ook later op.  
 

o Ons eetgewoontes het ook verander, miskien eet ons ‘n bietjie meer as in die verlede en op 
verskillende tye.  
 

o Ons het heel moontlik probeer om te oefen, maar nooit so pligsgetrou daarby uitgekom soos wat 
ons, onsself belowe het nie. 

 



 
 

4 

 
Hou in gedagte dat die seisoen ook intussen geswaai het van somer na winter en dat dit heelwat 
later lig word. Die temperature het ook, sonder dat ons werklik agterkom, gedaal. 
 
Dit is só dat die skool binnekort weer gaan begin en dat skool roetines ewe skielik weer ‘n realiteit 
gaan wees. Vir kinders, sowel as vir u as volwassenes, is dit belangrik om so vinnig moontlik weer 
by ‘n skool- en werk roetine in te val.  
 
Ons gaan vir seker warmer aantrek (winterdrag), vroeër moet opstaan en weer gewoond raak aan 
gevestigde etenstye. 
 
Die voorstel is dat, veral ouers van Graad 7 leerders, vir die volgende paar weke fokus om ‘n vaste 
roetine te volg. Dit sal die leerders help om stelselmatig die “nuwe” uitdagings te trotseer. 
 

 
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”.   

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.  

 

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

 
 

 

See your goal 

Understand the obstacles 

Create a positive mental picture 

Clear your mind of self-doubt 

Embrace the challenge 

Stay on track 

Show the world you can do it ! 

 

 

 

V Botha  | Skoolhoof 

 

 

ALGEMENE AKADEMIE 
Net soos ons ouers, kan die personeel ook nie wag dat die leerders weer terugkeer skool toe nie!  
Die klasse, stoepe en trappe is onnatuurlik stil, in afwagting op voetspoortjies wat getrap word en 
babbelende stemmetjies wat oor die terrein weerklink. 
 
Die skool is egter onderworpe aan wetgewing, vanaf die Departement van Basiese Onderwys asook 
die Departement van Gesondheid, alvorens die skool in werkrat kan oorgaan. 
 
 

Akademie 
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Van die Riebie-personeel se kant af... ‘n GROOT DANKIE aan ons Riebie-ouers vir hul positiewe 
ondersteuning in hierdie tyd. Dit maak ‘n Juffrou en Meneer se hart warm klop wanneer die 
boodskappies, foto’s en video’s die rondte doen wat wys hoe doelgerig ons Riebies steeds aan hul 
akademiese werk is. 
 

Wees verseker dat geen leerder agter sal wees met sy/haar werk nie. Wanneer die skole heropen 
en die verskillende Grade begin infaseer, ontvang die skool ook ‘n aangepaste “ATP” (Annual 
Teaching Plan) wat dan gevolg moet word. 
   
Hiermee in kort, terugvoering aan ouers rakende vrae oor deurlopende assesserings en eksamens. 
 

Die Junie-eksamen gaan beslis nie voortgaan nie. Die formele assesserings wat wel gedoen moet 
word, sal in die ATP’s aangedui word. Sodra die inligting ontvang is en in die Riebie-formaat 
saamgevat word, sal dit aan die ouers gekommunikeer word. 
 

Hou asseblief u kinders sover moontlik in ‘n roetine, om daagliks ‘n paar uur aan akademiese werk 
te spandeer. 
 

Wees verseker dat die Riebie-personeel net die beste belange van ons Riebie-leerders op die hart 
dra. 
 
➢ Die skool doen ‘n beroep op ouers om asseblief die volgende “LINK” voor 6 Mei 2020 om 

18:00 te volg en die vraelys te voltooi. Hierdie inligting is van kardinale belang vir die 
beplanning vorentoe.  

 

LINK:   https://forms.gle/SfejJ4g9FHEGDM3k7 

 
 
GRONDSLAGFASE AKADEMIE 
Tot tyd en wyl, word die volgende platforms vir akademiese kommunikasie gebruik: 
 

Graad 1 – Graad 3 :   WhatsApp-klasgroepe  
Graad R  :   d6 en Facebook 
 
Die Grondslagfase personeel rapporteer dat dit goed gaan met die kommunikasie en dat ouers net 
so hard soos hul kinders met die werkstukke besig is. U ervaar nou eerstehands wat ‘n onderwyseres 
in ‘n klas ervaar wanneer ‘n Graad 1 - leerder begin lees. 
 

Baie dankie aan ouers wat reeds by Stimulus Maksima vir die leesprogram, wat gratis aan ouers 
beskikbaar gestel word, geregistreer het. Die skool het tans 366 Riebie-huisgesinne wat die program 
tuis gebruik. Indien u nog nie geregistreer het nie, kontak asseblief Me Hannelie van Zyl by 082 335 
6978. 
 

Afhangend van hoe die infasering van Grade gaan plaasvind, is die skool tans besig om ondersoek 
in te stel om video-lesse aan ouers beskikbaar te stel. Die opnames sal egter eers gemaak kan word, 
wanneer die personeel terug is op die terrein. 
 

Kontak asseblief u kind se klasonderwyseres direk indien daar enige onduidelikheid is rakende 
akademiese werk. 
 

U is ook welkom om Me Elsabé van Niekerk in verband met navrae oor die Grondslagfase, via e-
pos te kontak (elsabe@riebie.co.za). 
 

https://forms.gle/SfejJ4g9FHEGDM3k7
mailto:elsabe@riebie.co.za
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INTERSENFASE AKADEMIE 
 
Kommunikasie vir Graad 4 – Graad 7, rakende akademie, vind op d6 connect en die Riebie webblad 
plaas.  
 
Baie dankie vir die harde werk en motivering van ouers en leerders gedurende hierdie moeilike tyd. 
Die skool is in die proses om weer memorandums van die vorige werkkaarte te laai en ook om weer 
nuwe werk aan leerders beskikbaar te stel. Die nuwe werk sal teen 5 Mei 2020 beskikbaar wees.  
 
Werk wat die afgelope tyd op die digitale platforms beskikbaar gestel is, kan ook in harde kopie 
SLEGS VIR LEERDERS WAT NOG GEEN TOEGANG TOT ENIGE WERKKAARTE GEHAD HET 
NIE beskikbaar gestel word.   

 
➢ Ouers word versoek om asseblief die vraelys via die volgende “LINK” te voltooi, sodat die 

skool ‘n opname kan doen om die korrekte hoeveelhede harde kopieë af te rol.  
 

LINK:   https://forms.gle/LrYYtZFQaFg97NiT9 
 
 
Bogenoemde harde kopieë van werkstukke sal op 11 Mei 2020, vanaf 08:00 – 10:00 en weer vanaf 
16:00 – 17:00, beskikbaar gestel word deur middel van die volgende proses: 
 

o Om werkstukke af te haal sal op ‘n “deur-ry”  beginsel werk, by die hek in Armadastraat. Ons vra 
dat verkeer sleg in ‘n suidelike rigting sal beweeg (aan die kant van die skool af). Geen 
ouer sal toegelaat word om uit die motor te klim nie.  

 
Kontak asseblief u kind se klasonderwyseres direk indien daar enige onduidelikheid is rakende 
akademiese werk. Onderwysers kan gekontak word via e-pos by (naam van 
personeellid@riebie.co.za).  
 
U is ook welkom om Mnr Hendrik van Staden in verband met navrae oor die Intersenfase, via e-pos 
te kontak (hendrik@riebie.co.za). 
 
 
 

https://forms.gle/LrYYtZFQaFg97NiT9
mailto:personeellid@riebie.co.za
mailto:hendrik@riebie.co.za

