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Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

  

KINDERS GROOTMAAK IS NIE KINDERSPELETJIES NIE 
Moet tog nooit “kinders grootmaak” met “kinderspeletjies” verwar nie.  
 
Een ding waaroor die meeste mense met mekaar saamstem, is dat hulle graag meer tyd saam met 
hulle kinders sou wou deurbring, indien hulle hul opvoedingstaak van voor af kon aanpak. 
 
“Meer tyd, minder geld”, sê hulle. “Meer tyd aan dinge wat ewigheids-waarde het, en minder tyd aan 
tydelike dinge.”  
 
‘n Studie wys dat as ouers ‘n tweede kans sou kry om hul kinders groot te maak, hulle eerder meer 
sou gesels as preek, meer sou verstaan as veroordeel, meer sou lag as stres en meer luister en 
minder praat.  
 
Ek het deur groot hartseer geleer dat wanneer sekere kosbare oomblikke en geleenthede onbenut 
by jou verbygaan, daar nie ‘n tweede kans kom nie. Ek het êrens gelees: “Beantwoord vandag jou 
kind se vrae, ál sy/haar vrae, want daar gaan ‘n tyd kom dat hy/sy nie jou antwoorde wil hê nie of dat 
hy/ sy antwoorde op ander plekke gaan soek”.  
 
Om vandag een uur lank op te gee, mag in die toekoms jare se hartseer verhoed.  
 
Gee jou kinders kans om hul standpunt te stel en luister dan na hulle. Hulle moet weet hulle kan 
enige tyd, oor enigiets met jou praat.  
 
Dit is soms nodig, veral as kinders ouer word, om hulle die geleentheid te gee om self die wêreld te 
verken. Foute gaan hulle begaan..., maar wees daar vir hulle tydens suksesse én mislukkings.  
 
Moenie kinders met mekaar vergelyk nie, elkeen is ‘n individu op sy/haar eie. Kinders se onderskeie 
persoonlikhede verskil en hulle is nie duplikate of afdrukke van mekaar nie. Gee daarom 
genoegsame ruimte vir elkeen om sy eie gawes uit te leef.  
 

 

“ If I had to choose between breathing and 
loving my children, I would use my last 

breath to tell them ‘I Love You’. “ 
 

http://www.riebie.co.za/
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Gebalanseerde ouers weet dat elke kind deel van sy/haar eie grootword-proses is... dat hul kinders 
medemense is en nie pionne in hul ouers se persoonlike skaakspel nie.  
 
Daarbenewens moet ouers hul kinders in hul hart en nie in hul skaduwee vashou nie.  
 
Geniet u kind/ers !!! 
 

Om ‘n ouer te wees is nie maklik nie... 
Ek’s nie perfek nie... 

Ek maak foute... 
Ek voel baie keer bang en onseker, maar ek GLO in jou! 

Ek is TROTS op jou!! 
...en ek wil ALTYD net die beste vir jou hê. 

 
 
 

ALGEMENE JAARVERGADERING 
 

Neem asseblief kennis van die skool se Algemene Ouervergadering wat op Donderdag, 17 
September 2020, om 18:00 sal plaasvind. Die vergadering gaan hierdie jaar as gevolg van die 
grendeltyd regulasies ELEKTRONIES aangebied word. Ouers kan op dié dag inskakel, waartydens 
die verslae vir 2020 en die begroting vir 2021 via Teams aan ouers voorgelê sal word.  
 
Volgens die Skolewet moet die skool ‘n kworum van 15% van die totale geregistreerde ouers 
teenwoordig hê (aanlyn). Dit is juis daarom baie belangrik dat ouers asseblief om 17:50 inskakel, 
en ingeskakel bly tot 18:30. Indien die skool nie ‘n kworum van 15% bereik nie, sal die vergadering 
nie kan voortgaan nie en word die vergadering dan vir Woensdag, 23 September 2020 om 18:00, 
geskeduleer.  
 
BELANGRIK: Ouers moet asseblief vir die vergadering registreer, deur die registrasievorm te 
voltooi. Elke ouer moet asseblief afsonderlik registreer en slegs biologiese ouers, of geregistreerde 
voogde soos op die skool se stelsel, sal toegelaat word om te registreer.   
 
 

Registrasie link : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7y6gym021EOvGffA5QDZtnepD-

1Y7eJBtWtiERpX97VUNzJSUlU0QVkzN0RMRFFUSjhFTkNaWEVGOS4u 

 
Na die registrasie-proses sal elke ouer se besonderhede geverifieer word. Indien die verifikasie-
proses suksesvol is, sal daar ‘n link aan die ouer gestuur word, wat dan gebruik moet word om vir 
die vergadering aan te teken.  
 
Indien ouers nie voor die tyd registreer nie, sal hulle ongelukkig nie toegang tot die 
vergadering kan kry nie.  
 
Om data te bespaar sal die vergadering nie langer as 40-minute duur nie.  
 
Daar sal ‘n geleentheid wees om vrae te vra en ‘n stemming vir resolusies sal ook op dieselfde 
platform behartig word. 
 
Om vir ouers die geleentheid te gee om seker te maak dat u wel tot die platform toegang het, sal die 
skool die volgende datums gebruik om enige onsekerhede uit die weg te ruim. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7y6gym021EOvGffA5QDZtnepD-1Y7eJBtWtiERpX97VUNzJSUlU0QVkzN0RMRFFUSjhFTkNaWEVGOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7y6gym021EOvGffA5QDZtnepD-1Y7eJBtWtiERpX97VUNzJSUlU0QVkzN0RMRFFUSjhFTkNaWEVGOS4u
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Akademie 

 
Woensdag, 16 September 2020 
Ouers kan vir ‘n derde keer, om 18:00, inskakel om die platform weer te toets. E-pos asseblief vir 
Mnr Hendrik van Staden - hendrik@riebie.co.za om enige probleme op te los. 
 
DONDERDAG, 17 SEPTEMBER 2020 
Ouers moet asseblief om 17:50 inskakel, die vergadering sal om 18:00 ‘n aanvang neem. 

 
 
 
ERFENISDAG 
Soos reeds aan ouers gekommunikeer sal die skool op 24 September 2020, ‘n publieke 
vakansiedag, gesluit wees. Hiermee saam stel ons ook die ouers in kennis dat die skool op 25 
September 2020, dus vir ‘n langnaweek, gesluit sal wees.  
 

Die Naskoolsentrum sal wel op 25 September 2020 vanaf 06:45 tot 17:30 oop wees.  
 
 

 

V Botha  | Skoolhoof 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIFPAKKETTE EN SKRYFBEHOEFTES 2021 : GRONDSLAGFASE 
Huidige Graad R, 1 en 2-leerders het gedurende hierdie week belangrike inligting rakende 
skrifpakkette en skryfbehoeftes vir 2021, ontvang. 
 
Die skrywes het ‘n skeurstrokie wat asseblief op die datum soos aangedui by die 
klasonderwyseresse ingehandig moet wees. 
 
Lees asseblief die skrywes deeglik deur.   
 
Vir enige navrae kan ouers Me. Elsabé van Niekerk (elsabe@riebie.co.za) of Mev. Albé Opperman 
(albe@riebie.co.za) per e-pos kontak. 
 
 
 

SKRIFPAKKETTE EN SKRYFBEHOEFTES 2021 : INTERSENFASE 
Huidige Graad 3, 4, 5 en 6-leerders het gedurende hierdie week belangrike inligting rakende 
skrifpakkette, skryfbehoeftes en handboeke vir 2021, ontvang. 
 
Die skrywes het ‘n skeurstrokie wat asseblief op die datum soos aangedui by die klasonderwysers 
ingehandig moet wees. 
 

mailto:hendrik@riebie.co.za
mailto:elsabe@riebie.co.za
mailto:albe@riebie.co.za
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Algemeen  

Lees asseblief die skrywes deeglik deur.   
 
Vir enige navrae kan ouers Mnr. Hendrik van Staden (hendrik@riebie.co.za) of Mev. Julie Ruthven 
(julie@riebie.co.za) per e-pos kontak. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is........ LENTE 
 

11 September 2020  is ..... 
 

Lentedag by die Riebies!! 
 

Dis heerlike lente, die winter is verby… 
 
 

Die Riebies vier Lentedag op ‘n kleurvolle manier, dus nooi ons elke 

Riebie uit om op hierdie dae gewone klere aan te trek.  
 

Daar sal geen koste hieraan verbonde wees nie, maar die skool versoek groot 
asseblief, dat elke leerder wat gewone klere aantrek slegs een item van enige van 
die onderstaande produkte, aan die skool vir ons minderbevoorregte gesinne sal 
skenk. Byvoorbaat dankie! 
 

 Suiker 

 Koffie 

 Poeiermelk / Langlewe Melk 

 Hawermout / Maltabella / Mieliepap (Instant) 

 Blikkieskos met vleis  

 Sjampoe 

 Opwasmiddel 

 
 
BAIE DANKIE aan elke Riebie-gesin wat op Vrydag, 4 September 2020 ‘n 
bydrae aan die Riebie-koskas vir behoeftige gesinne gelewer het. Dit word 
opreg waardeer ! 
 
 

mailto:hendrik@riebie.co.za
mailto:julie@riebie.co.za
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OLYF 
‘n GROOT DANKIE aan ons Olyf-mammas wat weekliks vir die behoeftige leerders broodjies, vrugte 
en sap voorsien. Julle het groot harte ! Julle tyd en opoffering word waardeer ! 

 
 
GALA-AAND TROFEES 
Daar is nog baie trofees wat ouers nie ingehandig het nie.  
 

Ons versoek GROOT ASSEBLIEF dat ouers die trofees wat nog by die huis is, sal inhandig by die 

skool. Daar sal ‘n houer vir dié doel by die skool se kantoorhek geplaas word. Plaas asseblief net 

die trofeë in die houer en laat asseblief die skool weet dat u dit gedoen het. Ons waardeer u 

samewerking in dié verband.  


