
1 

 

          16 Maart 2020 
 
Geagte ouers 
 
Inligting en reëlings rakende die COVID19-virus 
 
Die Hoërskool Parel Vallei is ‘n trots Suid-Afrikaans, Wes-Kaapse en Somerset-Wes 
skool. Ons het ‘n verpligting teenoor ons gemeenskap om dié te ondersteun en 
derhalwe tree ons in die beste belang van ons onderwysers, leerders en ouers op, 
asook almal wat op ‘n manier deel van ons is.  Die uitbreek van die Corona-virus 
begin nou ook op Suid-Afrika ‘n effek hê. Na aanleiding van die Presidensiële 
toespraak op 15 Maart 2020, tref ons dus dienooreenkomstig reëlings om te probeer 
keer dat die virus versprei. 
 
President Ramaphosa het versoek dat alle skole vanaf Woensdag 18 Maart tot na 
die Paasnaweek gesluit sal wees. Die aankondiging het ingrypende gevolge vir die 
skool en sy aktiwiteite. 
 
Die volgende reëlings is dus onmiddellik van krag: 

 Alle toere, oorsee en plaaslik, word gekanselleer. 

 Alle sportoefeninge word gekanselleer. 

 Alle kulturele gebeurlikhede asook oefeninge word gekanselleer. 

 Alle sosiale byeenkomste word gekanselleer. 

 Die skool word gedurende hierdie tyd gesluit en niemand word op die gronde 

of in die gebou toegelaat nie. 

Die feit dat die skool gesluit is, het ook ‘n ernstige effek op die akademie met die 
verlies van twee weke se skooltyd in die tweede kwartaal. Die vakhoofde sal in 
oorleg met hulle vakspanne ‘n plan van aksie saamstel en u sal so spoedig moontlik 
in kennis gestel word. Die skool sou aanvanklik op die 31e Maart weer begin het. Die 
feit dat die skool gesluit is vir ‘n verdere twee weke moet dus nie gesien word as 
“vakansietyd” nie – dit is bloot ‘n tydperk wat as ‘n voorkomende maatreël vir die 
verspreiding van die virus by die vakansie gevoeg is. Sien dit dus as tuisgebaseerde 
akademiese tyd. 
 
Sodra daar meer inligting in die verband is, sal dit deurgegee word. 
 
Ek doen dus ‘n beroep op almal om hulle deel te doen om die virus se verspreiding 
hok te slaan. Dit sal nie raadsaam wees om kinders toe te laat om nog steeds plekke 
te besoek waar daar ‘n groot klomp mense bymekaar is en waar hulle die risiko loop 
om die virus op te doen nie. 
 
 
 
 



2 

 

Saam is ons sterker. 
 
 

 

 

 

 

David Schenck  


