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          10 Julie 2020 
         
Geagte Ouers 

 

Terugkeer na skooldrag 

Die skoolbestuur het ‘n besluit geneem om af te wyk van die dra van normale 

skooldrag en om leerders toe te laat om gewone klere te dra met hulle terugkeer na 

die inperkingsperiode. Die vergunning gaan nou spoedig ten einde kom en 

gepaardgaande daarmee sal die normale reëls betreffende voorkoms weer geld. Die 

leerders mag winter- of somersdrag aantrek, maar die twee mag nie gemeng word 

nie.  

 Die graad 8’s en 9’s keer op die 27e Julie terug (soos per instruksie in my 

vorige brief) en hulle moet in skooldrag wees. Hulle kom net elke tweede dag, 

wat hulle genoeg geleentheid gee om hulle skoolklere te kan was ten einde 

met ‘n skoon stel klere skool toe te kom. 

 Die graad 10’s en 11’s is reeds terug in die sisteem en daar sal van hulle 

verwag word om vanaf die 12e Augustus weer in skooldrag te kom. Hulle 

kom ook elke tweede dag skool toe. 

 Die graad 12’s se rekordeksamen begin die 26e Augustus. Hulle sal van dan 

af weer in skooldrag skool toe kom. 

Die skoolklerewinkel gaan binnekort weer oopmaak en sal op ‘n afspraakbasis werk. 

Hou asseblief die Communicator dop vir verdere inligting. (Kyk asseblief gereeld op 

die Communicator – dit is ons primêre bron van kommunikasie met u). 

 

Algemene voorkoms van gr 10-12 

Die skoolbestuur het begrip gehad dat dit moeilik was om ‘n netjiese haarstyl in 

stand te hou gedurende die inperkingsperiode en het derhalwe besluit om ‘n bietjie 

af te wyk van ons normale reëls wat voorkoms betref. Die vergunning kom op 24 

Julie tot ‘n einde. Daar sal van leerders verwag word om te hou by ons normale 

reëls betreffende hare, oorbelle en “baarde” (skeer). 

 

Die normale reëls ten opsigte van die dra van gewone klere soos op “Civvies dae” 

geld ook. Geen geskeurde denims, oop skoene en geen nagklere nie. Pette en 

“hoodies” af as leerders in die gebou beweeg. 

 

Ons vra asseblief dat gesinne gehoor sal gee aan die oproep waar ons Parel Vallei 

geleidelik weer normaal wil laat begin funksioneer. Diegene wat die reëls oortree, sal 

die gevolge moet dra. 
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Dit was oulik om die haarstyle en baarde te sien, maar dit is nou helaas die einde 

daarvan. Ons weet ons leerders is trots op hulle skoolklere en sal derhalwe gehoor 

gee aan die versoek. 

 

Hartlike PV-groete 

 

 

 

 

 

 

 

David Schenck  


