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27 Mei 2020 

 

Liewe matrieks 

 

Ek weet julle is waarskynlik almal baie opgewonde, maar tegelykertyd ook baie 

senuweeagtig om Maandag weer terug te keer skool toe. Ek is seker daarvan julle 

het baie vrae. Ek wil derhalwe ‘n beroep op julle doen om Maandag in die sportsaal 

bymekaar te kom waar ek julle sal ontmoet sodat ek hopelik vir julle meer 

duidelikheid op die pad vorentoe sal kan gee. Ek wil julle graag bemagtig sodat julle 

in ‘n posisie kan wees om ingeligte besluite oor julle veilgheid en gesondheid te kan 

neem, asook wat julle op die pad vorentoe van ons kan verwag. Daar sal 

waarskynlik vrae wees wat onbeantwoord sal bly, maar ek is seker dat ons daaroor 

ook meer duidelikheid behoort te kry in die dae wat kom.  

 

Me. Kets sal julle kontak met meer besonderhede oor die protokol wat gevolg moet 

word as julle die skoolgronde en geboue Maandag betree. Hou asseblief by die 

aankomstyd wat deurgegee gaan word, anders gaan ons ‘n probleem met sosiale 

distansiëring hê wat tot onnodige stres kan lei. 

 

Teen die tyd weet julle reeds dat daar groot toegewings gemaak word betreffende 

skooldrag en hare en ek vra dat julle by die volgende sal hou: 

 

 Julle mag gewone klere skool toe dra. 

 Moenie klere twee dae in ‘n ry dra sonder om dit te was nie. 

 Alle Covid-19 gesondheid- en veiligheidsreëls geld. 

 Alle reëls wat op gewone “civvies-dae” van toepassing is, geld hier ook. 

 Alle lang hare (seuns en meisies) moet vasgebind wees. 

 Geen oordadige grimering nie. 

 Dra ‘n masker- daar sal nog twee ander aan jou voorsien word. 

 Bring ‘n klein botteltjie ontsmettingsmiddel saam. (sanitiser) 

 Geen fisiese kontak word toegelaat nie. 

 Onthou dat alle gewone skoolreëls geld. 

Julle hoef geen skoolboeke Maandag saam te bring nie en die daaglikse les op  

MS-Teams sal soos normaalweg beskikbaar wees. 

 

Ek hoop om julle almal Maandag te sien! 
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Hartlike Blou PV-groete. 

 

 

 

 

 

 

David Schenck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


