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          7 April 2020 
 

Geagte Ouers 
 
Ek hoop dat u almal nog gesond is en nog nie moedeloos begin raak nie. Ons 

ondervind op die oomblik vreemde tye en ek dink ek praat namens almal as ek sê ons 

sou dít nooit kon voorsien nie.  

 

Die impak van die COVID-19 virus word wyd ervaar en die gevolglike inperking hier in 

Suid-Afrika het ‘n invloed op elkeen van ons se huishoudings. Ons is almal saam in 

die situasie en ons bid regtig dat dit gou mag verbygaan. 

 

Parel Vallei is ooreenkomstig die SA Skolewet ‘n skool wat skoolfooie betaal. Ons 

beheerliggaam is verantwoordelik vir die betaling van ‘n klomp onderwysers wat 

aangestel is ten einde die beste onderrig vir ons leerders te verseker. Ons is ten volle 

aangewese op ons ouers se betaling van skoolgeld en ek wil ‘n beroep op u doen om 

u onderneming in die verband asseblief nie agterweë te laat nie. Die skoolfooie dra by 

tot ‘n kwaliteit onderrig vir u kind en ek is seker dat u bewus is van die werk wat vooraf 

gedoen is om struktuur en ondersteuning te skep vir die tyd wat die leerders tans nie 

by die skool is nie. Dit sal voortgaan vir solank die inperking mag duur. Wanneer die 

skole weer heropen, sal daar ‘n intensiewe poging aangewend word om ons akademie 

weer op koers te kry. 

 

Ek weet dat sommige van u by die finasieskantoor betaal en dat die betalingsopsie 

nie op die oomblik beskikbaar is tot verdere kennisgewing nie. Ek sluit dus die skool 

se bankbesonderhede in met die versoek dat u asseblief van dié betalingsmetode sal 

gebruik maak gedurende die tydperk. 

 

Bank:  ABSA 

Rekeningnaam:  Parel Vallei High School 

Rekeningnommer:  2900141311 

Tak:  Winelands 

Takkode:  632005 

Verwysing:  U kind se naam en van 

 

Baie dankie byvoorbaat vir u samewerking in die verband. 
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Wees asseblief veilig en bly tuis. Julle en julle families is kosbaar en ons wil nie dat 

enige iemand in die tye verliese moet ly nie. 

 

Mag ons Hemelse Vader ons almal in die tyd in die palm van Sy hand hou. 

 

PV-groete aan almal. 

 

 

 

 

 

 

 

David Schenck  


