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Geagte Ouers 
 
Heropening van sport- en kultuuraktiwiteite 
 
Die Covid-19-plaag het ons almal se lewens op baie maniere beïnvloed en ons verlang 
na die dag wanneer ons lewens weer kan terugkeer na normaal toe. Ons hoop dat 
daardie dag gou sal aanbreek, maar totdat dit gebeur, moet ons steeds waaksaam 
wees. 
 
Die Staatskoerant 44922 meld dat alle sport- en kulturele aktiwiteite (insluitende 
wedstryde tussen skole)  hervat mag word, maar sonder toeskouers. Dit is ‘n nasionale 
riglyn en die besluit lê by die individuele skoolbestuursliggame om hul eie 
omstandighede te takseer en verantwoordelike besluite te neem aangaande hoeverre 
hul skool die buitemuurse aktiwiteite gaan hervat. Ons kernfokus is akademie en ons 
onmiddellike prioriteit is om die kurrikulum te voltooi, asook die veiligheid van leerders 
vir die graad 12-rekordeksamen. 
 
Behalwe die vroeë sluiting van die skole deur die DBO, het Parel Vallei ‘n ernstige 
styging in Covid-19-gevalle teen die einde van die laaste kwartaal gehad en ons skool 
is vir ‘n ekstra ses dae gesluit wat ons onderrrigtyd en die voltooiing van ons 
assesseringsprogram beïnvloed het. Daarby bevind die Wes-Kaap hom in die greep 
van die derde vlaag van infeksies. 
 
Die skool het besluit om die sport- en kultuuraktiwiteite toe te laat om dadelik te 
heropen, maar sal uiterste versigtigheid aan die dag lê waar dit enige fisiese kontak- 
interaksies met buiteleerders aangaan. Sportwedstryde teen ander skole is die 
primêre bekommernis omdat dit die potensiaal het om ‘n verdere aantal infeksies in 
die skool in te bring wat tot uitsluiting van die rekordeksamen (vir Matrieks) en klastyd 
kan lei. 
 
Ons het dus besluit dat Parel Vallei nie sal deelneem aan enige wintersportwedstryde 
teen nie-Parel Vallei teenstanders nie. Die sportdepartement is die taak opgelê om ‘n 
opwindende, pretbelaaide interne kompetisie saam te stel vir ‘n tydperk van 2-3 weke 
wat geleenthede sal verskaf vir ons spelers om deel te neem aan die sport wat hulle 
liefhet. 
 
Ek moedig alle Parel Valleiers aan om betrokke te raak by hierdie opwindende interne 
winterprogram, waarna ons ons aandag sal verskuif na die begin van die 
somerprogram met soveel eksterne sportwedstryde as moontlik. 
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Ons kan slegs hoop dat normaliteit eerder vroeër as later sal intree, maar tot dan moet 
die nodige Covid-19-protokolle eerbiedig word. Dit is nie die wintersportprogram wat 
ons wou hê nie, maar kom ons werk saam om te verseker dat sport volgende winter 
terug sal keer na normaal. 
 
Vriendelike groete. 
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