
 

Geagte Ouers en Leerders 

 

Die afgelope 21 dae was daar ‘n ontstellende verhoging in die aantal Covid-19-gevalle by 

Parel Vallei wat ernstige ontwrigtings in ons skoolprogram veroorsaak het, tesame met baie 

hoë angsvlakke en verwarring by PV-gesinne en personeel. Dit is heel aan die begin aan die 

WKOD gerapporteer en daar was sedertdien voortdurende kommunikasie. 

Die Hoërskool Parel Vallei was gesluit vanaf 16 – 22 Junie in ‘n poging om die siklus te breek, 

maar ongelukkig het ses bykomende leerders en een personeellid gedurende die afgelope 24 

uur positief getoets.  Ons het nou 45 aktiewe gevalle onder die leerders en sewe 

personeellede, met oor die 200 persone wat moet isoleer. Ek was in kontak met die WKOD 

en die minister van onderwys in die Wes-Kaap  en ek het die opdrag gekry om die skool 

vandag, 28 Junie 2021, te sluit en saam met die res van die land in Julie te heropen.  

Hierdie stap is nodig om die skool-gebaseerde oordrag van die virus stop te sit. 

Ek weet dat daar baie vrae is (oor eksamens, lesse, die dekking van die kurrikulum, ens.), 

maar ek vra u om ons asseblief kans te gee om te beplan vir wanneer die skole heropen. Die 

nasionale minister van onderwys het die heropening van skole op 19 Julie aangekondig, wat 

probleme kan skep vir die gesinne wat reeds planne gemaak het vir daardie week en dit het 

‘n effek op die planne wat ons kan maak vir die heropening van die skole.  Dit is baie moeilik 

om te beplan as daar so baie onsekerhede is. 

Parel Vallei wil u verseker dat alle dele van die kurrikulum gedek sal word en dat al ons 

matrieks en die ander grade gereed en voorbereid sal wees vir die finale eksamens aan die 

einde van die jaar. 

Gebruik asseblief hierdie tyd om ons te help om meer stabiliteit in hierdie situasie te bring en 

maak asseblief seker dat almal aan ALLE Covid-19-protokolle voldoen. Die nuwe Delta-

variant is baie aggressief en ons moet te alle tye waaksaam wees. 

Bly asseblief veilig. 

Hartlike PV-groete. 
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