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Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

ONSEKERHEID IN DIE ONDERWYS 
Verseker is ons almal onseker – besluite wat oornag deur die Leiers van ons land geneem word, 
raak ons almal. Salomo se wysheid en Job se geduld is meer nodig as ooit... . 
 

Die Riebies het die afgelope paar maande die kompas só gestel dat ons kan rigting hou binne die 
nuwe uitdagings wat daagliks geskep word. Ons doelwit is om al ons leerders, personeel en ouers 
so veilig moontlik teen die “onsigbare vyand” te hou.  
 

Ek kan met trots sê dat die Riebie-personeel aan die einde van Maart die “seile gespan het”, en drie 
maande later steeds voortseil, ten spyte van die storms wat om ons woed.  
 

Het ons vrae? Ja, baie. Het ons antwoorde? Nee, ons het ongelukkig nie al die antwoorde nie. ‘n 
Donker wolk is stadig maar seker besig om oor elkeen van ons se gemoed te spoel, maar die silwer 
randjie lê opgesluit in ons positiewe gesindheid.  
 

Voor ons dalk nou ‘n traan stort, kan ons skool daarop roem dat onderrig steeds plaasgevind het, al 
was die omstandighede “anders” en meer uitdagend. Personeel het nuwe vaardighede aangeleer 
en hul deursettingsvermoë getoon. Om ‘n digitale les voor te berei is n groter uitdaging as wat enige 
een van ons ooit gedink het. Die skool is dankbaar dat elke personeellid nie weggeskram het van 
hierdie nuwe uitdaging nie.  
 

“I am learning to trust the journey even when I do not understand it”.  
~Mila Bron~ 

 
Baie dankie aan alle ouers wat positief reageer en hul kind/ers met die afstand-onderrig ondersteun. 
Ek weet data verbruik is ‘n uitdaging wat ons almal raak. Vodacom, MTN, Cell-C en Telkom, in 
samewerking met Microsoft, het aangekondig dat data kostes vir opvoedkundige gebruik verminder 
word. Die gebruik van TEAMS vir Graad 4 – Graad 7 is nou aan die orde van die dag, en die leerders 
behoort voordeel hieruit te trek. Neem kennis dat hierdie platform steeds gebruik gaan word al eindig 
die pandemie.  
 

Baie dankie aan elkeen wat steeds getrou die skoolfonds betaal het. U gesindheid is prysenswaardig.  
 

“Embrace uncertainty. Some of the most 
beautiful chapters in our lives won’t have a title 

until much later.” 

~Bob Goff~  

http://www.riebie.co.za/
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Wat gebeur hierdie week? 
 

Die Minister van Basiese Onderwys het op 2 Julie 2020 ‘n wysiging aan die infasering van die grade 
aangekondig. Dié aankondiging het vriend en vyand onkant gevang, maar ons het voortgegaan met 
die terugkeer van Groep 1 leerders in al die grade soos reeds aan u gekommunikeer.  

 
Die skool en personeel se motivering is as volg: 
 

• Alle veiligheidsaspekte is reeds in plek; 

• Die oriëntasieprogram was ‘n reuse sukses; 

• Die skool word elke middag gesaniteer; 

• Die Personeel is voorbereid; 

• Die skool is ook gereed om al die grade te ontvang; en 

• Ouers het reeds toesig reëlings vir hulle kinders getref, nou met die terugkeer van die grade.  
 

Staatskoerant no. 43510 (gepubliseer 7 Junie 2020) maak voorsiening dat skole mag afwyk van die 
riglyne wat gepubliseer was op 29 Mei 2020 (Staatskoerant no. 43372). Die gepubliseerde 
staatskoerante is nie deur die aankondiging ongeldig verklaar of onttrek nie.  

 
Word my kind benadeel as hy/sy nie skool toe kom nie en wat behels “lockdown learning”? 
 

Soos reeds in vorige Riebie Klanke aan ouers gekommunikeer, sal geen leerder benadeel word nie. 
Onthou dat baie van die werk wat u tydens die grendeltydperk saam u kind/ers gedoen het, nou 
volgens die Departementele riglyne heronderrig word. Geen leerder is agter nie. Die personeel is 
besig om klem te lê op die vaardighede wat die leerders vir die volgende graad gaan nodig hê.  
 
Die skool stel steeds akademiese werk aan leerders beskikbaar.  
 
Onthou, ouers mag leerders slegs tuis hou indien daar enige onderliggende kwale by die leerder 
en/of enige inwonende familielid is, en die aansoek vir inperking-onderrig (“lockdown learning”) 
afgehandel is. Dit is baie belangrik dat die skool hiervan in kennis gestel word en die nodige 
dokumentasie voltooi word.  
 
In bogenoemde geval, stuur asseblief ‘n e-pos, met die volgende inligting, na: ansa@riebie.co.za   
 

1. Hiermee doen ek (ouer/voog se naam en van) aansoek vir “lockdown learning” vir (leerder se 
naam, van en graad). 
 

2. Die rede vir my aansoek is  .................................................................................................... . 
 

3. Indien die aansoek vir “lockdown learning” goedgekeur word, onderneem ek die volgende: 
 

3.1. Ek sal toesien en verantwoordelikheid neem dat my kind se akademiese werk gedoen en op 
datum is;   
 

3.2. Ek sal my kind se skoolwerk beskikbaar stel, soos en wanneer ‘n personeellid dit versoek vir 
kontrolering doeleindes;  
 

3.3. Ek sal my kind skool toe bring om die nodige assesserings en eksamens, soos op die dae 
wat deur die Personeel versoek word, te skryf; en 
 

3.4. Ek sal die gesondheidsvraelys vir my kind, en/of die inwonende familielid wat ‘n hoë risiko 
geval is, volledig voltooi asook ‘n doktersnota by hierdie vraelys aanheg.   

 
 

mailto:ansa@riebie.co.za
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NOTA: Die gesondheidsvraelys is op die d6 Connect beskikbaar.  
 
 

 
 
 

Leerders sal skoolwerk op die volgende platforms, wat reeds beskikbaar is, ontvang: 
 
Graad R – Graad 3  :  WhatsApp en d6 Connect 
Graad 4 – Graad 7   :  Microsoft TEAMS 
 
Leerders sal nie akademies benadeel word nie. Leerders sal dieselfde skoolwerk, wat in die klasse 
gedoen word, ontvang.  

 
Wanneer hou ek my kind by die huis? 
Indien u kind/ers een of meer van die onderstaande simptome toon, kan u kind/ers ongelukkig nie 
die skool bywoon nie:  
 

1. Temperatuur van 38 en hoër 
2. Skielike droë hoes 
3. Kort van asem 
4. Seerkeel 
5. Kontak met iemand wat positief vir COVID-19 getoets het 

 

Ons moet altyd ‘n voorbeeld vir ons kinders stel.  
 
 
 

TRUST THE WAIT 
Embrace the uncertainty. 

Enjoy the beauty of becoming. 
When nothing is certain, anything is possible.   

 
 
 
V Botha  | Skoolhoof 
 
 
 
 

GRONDSLAGFASE 
Dié klein lyfies werk baie hard in die klasse. ‘n Groot dankie aan die Personeel wat met soveel geduld 
met die Riebies werk. 
 

Dankie aan die ouers wat die Riebie-groep, wat hierdie week tuis gebly het, so mooi met die 
akademiese werk ondersteun het.  
 

Akademie 
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Die week waarin leerders nie by die skool is nie, werk hulle in die DBE-boeke. Ouers sal opmerk dat 
daar dele van die DBE-boeke is wat nog glad nie gedoen is nie. Moet asseblief nie daaroor 
bekommerd wees nie. Personeel fokus op die belangrikste werk wat vir die betrokke graad 
bemeester moet word.  
 

Dankie vir al die positiewe terugvoer wat ons vanaf die ouers ontvang. Dankie ook aan al die ouers 
vir hul positiewe samewerking met die af- en oplaai van die leerders.  
 

Neem asseblief kennis: Wanneer die skool verdaag het, mag daar geen leerder meer in ‘n klaslokaal 
wees nie. Die skool moet gesaniteer word. Personeel kan ongelukkig nie onbepaald by hekke vir 
ouers staan en wag om hul kind/ers te kom afhaal nie. Tref asseblief u reëlings só, dat leerders 
betyds afgehaal word, aangesien personeel ook die skoolterrein moet verlaat.  
 

Die groep leerders wat volgende week skool bywoon, sal Maandag hulle COVID-19 briewe vir die 
week ontvang. Maak asseblief seker dat hierdie briewe reeds die Dinsdag ingehandig word.  
 

Indien daar enige onduidelikhede rakende reëlings in die Grondslagfase is, is u welkom om ‘n e-pos 
aan Me. Elsabé van Niekerk by elsabe@riebie.co.za te stuur. 

 
 

INTERSEN 
 

• Alle Graad 7 leerders moet die hek aan die Oostekant (Swartwildebeesstraat) gebruik.  
 

• Alle Graad 5 leerders moet die hek aan die Westekant (Armadastraat) gebruik.  
 
Digitale platform vir leerders 
Alle Graad 4 – Graad 7 leerders het ‘n inligtingsbrief ontvang rakende die digitale platform, Microsoft 
TEAMS. Alle akademiese werk en kommunikasie tussen leerders en personeel sal op die TEAMS 
platvorm plaasvind. Graad 4 – Graad 7 leerders sal die een week fisies op die skoolterrein 
klasonderrig ontvang, en die volgende week werk ontvang via die TEAMS platvorm. Dit sal in die 
vorm van skriftelike werk wees en opgeneemde lesse.  
 

Vir enige navrae rakende dié platform kan Mnr. H. van Staden per e-pos: hendrik@riebie.co.za 
gekontak word.  
 

Enige vakgerigte navrae kan per e-pos aan die vakpersoneel (onderwysernaam@riebie.co.za) gerig 
word. 
 

Graad 4 en Graad 6 leerders wat nie toegang het tot die digitale platform nie, kan op 14 Julie 2020 
vanaf 12:00 tot 13:00 harde kopieë by die hek in Armadastraat kom afhaal.  
 

 
Geen skoolwerk sal meer via die d6 Connect gestuur word nie. Die d6 Connect sal nou slegs dien 
as ‘n kommunikasie-platform tussen die skool en ouers. Vir ouers om op datum te bly met die nuutste 
nuus en kommunikasie, is dit belangrik om op die d6 Connect geregistreer te wees. Stuur gerus ‘n 
e-pos na d6connect@riebie.co.za met u kind se naam en van, asook u eie naam en van, u ID 
nommer, u selfoonnommer en u e-pos adres op, indien u nog nie geregistreer het nie.   
 
 

mailto:elsabe@riebie.co.za
mailto:hendrik@riebie.co.za
mailto:onderwysernaam@riebie.co.za
mailto:d6connect@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  

 
 
 

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 
Verwysingsnommer (Kussing) :  9756/001 + kind se naam, van en graad 

 
 
 
RIEBIE MASKERS 
 
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. In belang van u 
kind se eie gesondheid, maak asseblief seker dat sy/haar masker elke dag gewas word en 
skoon is vir die volgende dag se gebruik. 

Algemeen 
 

mailto:ansa@riebie.co.za
mailto:support@gauteng.gov.za
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U is welkom om addisionele Riebie-maskers, teen slegs R30-00 elk, aan te koop. 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. 
 
Indien daar ouers is wat skoolklere vir leerders by die klerebank wil omruil, is u welkom om die klere 
in ‘n sak te sit en saam met u kind/ers skool toe te stuur op die dag wat hy/sy die skool bywoon. U 
kind sal gehelp word indien daar klere wat pas, beskikbaar is. Neem ook asseblief kennis dat daar 
GEEN sweetpakke beskikbaar is nie.    


