
 

11 Maart 2022 
Geagte Ouers 
 
WEEKLIKSE KOMMUNIKASIE 

BOODSKAP  

“Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle, julle daarop toelê om die eenheidsband te 
bewaar wat die Gees bewerk het.” Efesiërs 4:4 
 
PERSONEEL 

Verjaarsdae: 

Baie geluk aan die volgende personeel wat verjaar. 

Juf. Anika – Gr. RR (Voëltjieklas) 

Mag u ‘n geseënde dag en jaar saam met u gesin en familie beleef. 
 
ALGEMEEN 
 
Die skool sluit om 10:00 op Donderdag, 17 Maart vir die vakansie. Geniet die welverdiende 
rus na ‘n besige eerste kwartaal van akademie, sport en kultuur.  
 
Wagklas 
Daar sal Donderdag, 17 Maart ‘n wagklas in die saal beskikbaar wees tot en met 13:30. 
 
Naskool 
Die naskool gaan voort soos normaal. 
Die tye gedurende die vakansie is Maandae tot Vrydae 07:00 – 17:30.  
 
Vroeë-oggend wagklas 
Die laaste vroeë-oggend wagklas vir die kwartaal is Donderdag, 17 Maart. Daar is 
ongelukkig geen vroeë-oggend wagklas gedurende die vakansie nie. 
 
Buitemuurse aktiwiteite 
Daar sal Donderdag, 17 April GEEN buitemuurse aktiwiteite wees nie. 
 
 



 

Graad RR-3 OUERMIDDAG EN -AAND 
 
Neem asb. kennis dat die verpligte Gr. RR – 3 ouermiddag en -aand op Woensdag, 16 
Maart streng volgens afspraak sal plaasvind. Briefies is aan leerders gegee, waarop u 'n 
afspraak moet maak. 
 
Hou asb. by die afspraaktyd wat juffrou met u bevestig om ander ouers nie te verontrief nie. 
 
Covid-regulasies word gevolg en ons wil nie te veel ouers op 'n slag op die terrein hê nie. 
 
DAGBOEK VOORBLAD-KOMPETISIE 

Baie geluk aan die leerders wie se prente op die buiteblaaie van ons verskillende grade se 
dagboek pronk. 
 
Sien foto op die skool se Facebook-blad. 
 

 Graad R-Kommunikasieboek   -   De Wet Opperman 

 Graad 1-Dagboek    -  Dunnay  Brink 

 Graad 2-Dagboek    -  Jaydon van Zijl 

 Graad 3-Dagboek    -  Enye Keyter 

 Graad 4-Dagboek    -  Simone Lisher 

 Graad 5-Dagboek    -  Tavian Maritz 

 Graad 6-Dagboek    - Amerize Kleinsmith 

 Graad 7-Dagboek    -  Bianca Rall 

OPEDAG 

Aandag alle voornemende Gr. RR-, Gr. R- en Gr. 1-Roodies van 2023. 

Saterdag, 9 April vind ons opedag vir 2023 plaas: 

Gr. 1    –  08:30 tot 10:00 
Gr. RR en Gr. R  –  10:00 tot 12:00 
 
Ons vra dat u asb. die nuus by al u vriende en familie sal versprei. 

 

 



 

OPVOEDKUNDIGE TOERE 

Baie dankie aan alle ouers wat reeds aan die toere begin afbetaal het.  
 
Ons herinner u daarvan dat ALLE gelde van die Gr. 4, 5 en 7-toere reeds teen 24 JUNIE 
betaal moet wees.  
 
ALLE Graad 6-toergelde moet teen 20 SEPTEMBER betaal wees. 
 
Ons wil ook ‘n dringende versoek rig: Indien u nog nie die mediese- sowel as die 
vrywaringsvorms voltooi het nie, moet u dit so spoedig as moontlik voltooi en terugstuur na 
u kind se registerpersoneel. 
 
HOKKIE 
 
Baie geluk aan Megan Colett en Thalefo Dikoko wat deur is na die volgende rondte van  
Suid-Gauteng proewe. 
 
Julle hou ons Roodies se naam hoog! 
 
SAAMGESTELDE GESINNE 

 

Baie dankie aan elkeen wat ons geleentheid oor saamgestelde gesinne bygewoon het asook 
aan Ds. Manie Groenewald wat die geleentheid vir ons aangebied het. Dit was baie 
insiggewend en leersaam gewees. Daar sal ook in die toekoms verdere geleenthede geskep 
word vir sulke inligtingsaande om onderwerpe aan te raak wat ons ouergemeenskap kan 
ondersteun en bemagtig. 
 

GEHOORSIFTING 

 

Die gehoorsiftings vir ons Gr. RR – Gr. 1, asook vir ons nuwe leerders in Gr. 2 – Gr. 7 het 
hierdie week vanaf Maandag tot Woensdag plaasgevind. Baie dankie aan  
Cordelia Fairlie wat die gehoorsiftings vir ons behartig het. 
 

 

 

 

 

 



 

ATLETIEK 
 
Gautengkampioenskappe 

Baie sterkte aan ELKE atleet wat die naweek 11 en 12 Maart, tydens die Gauteng 
Kampioenskappe in Pretoria, die D12-distrik gaan verteenwoordig. 
 
ONTHOU: 
“Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit 
volgehou.” 2 Timoteus 4:7 
 
SKAAK 

 
Baie sterkte aan die volgende leerders wat vanmiddag, 11 Februarie by Horison aan Mnr. SJ 
se Stryd van die Skaakreuse- kompetisie gaan deelneem. Ons hou vir julle styf duim vas. 
 

 Liam Poustie 

 Jaco le Roux 

 Jayden Grundling 

 Janco Esterhuizen 

 Alexander van Heerden 

 Freddie Rademeyer 

 Annabelle Bianco 

 
Daar sal volgende Woensdag, 16 Maart GEEN skaak wees vir graad 1 -3 leerders nie, a.g.v. 
die ouermiddag. Graad 4 -7 sal wel voortgaan. 
 

LANDLOOP 

 

Maandag, 14 Maart vind die laaste landloop-oefening vir die kwartaal plaas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUGBY 

  

0/9- tot 1ste-wedstryde teen Bryanston Parallel 
 
Met die reën wat ons Dinsdag gekeer het, was daar ten minste twee rondtes wat kon 
plaasvind.  
 

 Die 3de span - wen 49 – 0 met uitmuntende spel. 

 0/9 A  -  wen 12 – 5.  

 0/9 B  - wen 7 – 5 (Halftyd gestop).  

 0/10 A  - 0 – 5 (Halftyd gestop a.g.v. die reën).  

 
Dankie vir elke ouer en speler se tyd en ondersteuning tot dusver. 
 
Wedstryde teen Trinity Little Falls 
 
Dinsdag, 15 Maart vind ons laaste vriendskaplike wedstryde teen Trinity Little Falls by 
Trinity Little Falls se gronde plaas.  
 
Hiermee die program vir die middag: 
 

A-Veld Skeidsregter Tyd B-Veld Skeidsregter 

2de-span D. Liebenberg (THP) 14:00 – 14:45 0/9B T. Mulder (THP) 

0/9A  J. Hattingh (RDK) 14:50 – 15:35 0/11B 
A. Hibbert 
(RDK) 

0/10A A. Wolfaardt (RDK) 15:40 – 16:25 0/10B 
B. Godfrey 
(THP) 

0/11A A. Jacobs (RDK) 16:30 – 17:15 3de-span B. Jacobs (RDK) 

1ste-span D. Victor (THP) 17:20 – 18:20   

 
Die spanlys sowel as die skakel rakende vervoer sal vandag op TEAMS gelaai word. 
 
Welpie-rugby  
 
Hiermee die oefentye vir volgende week: 
 
Daar sal Maandag, 14 Maart oefening vir alle welpies wees. 
 



 

Dinsdag, 15 Maart sal daar slegs oefening vir die O/6-seuns wees a.g.v. weg wedstryde vir 
seniorspanne. 
 
Sentraal-Wes Proewe 
 
Baie sterkte aan die volgende seuns wat Maandag, 14 Maart by Laerskool Horison  
proewe speel. Die seuns moet om 14:00 reeds daar wees.  
 
0/12  
 
Franko Kemp  Felix Husselman Jaiden Marais   
Willem J v Rensburg Schalk v Rooyen Hanco Adriaanse  
Tavian Maritz  Colin Schutte   Ruben Barnard  
Arno v Mollendorf  Arno Wienekus 
 
0/13 
 
Gerhard Steynberg Ruan Nagel  Arthur Flemix   
Damian v d Merwe Richard Willemse Damen Pienaar  
Matthew Morton Chris Zeedijk  John Butner   
Reinhardt Keyter Dewaldt Engelbrecht Endre Luddick 
Junior Petzer  Jean le Roux   Matteo Marx-Badenhorst.  
 
# WAARDEGEDREWE #ROODIERUGBY 
 
NETBAL 
 
Roodepoort Area Proewe 

Baie geluk aan die volgende netbaldogters wat in die D12-span opgeneem is. Hulle sal weer 
Maandag, 14 Maart 2022 in die volgende rondte wat die JOMO-streekproewe is, by 
Hoërskool Florida speel.  

 

 

 



 

Ons is baie trots op hierdie dogters en wens hulle baie sterkte toe. 

O/12        O/13 

Meckayla Futcher     Angelique Jansen van Rensbur 

Mikaela Marais     Juané Nel 

Bianca Phyfer     Kayden de Kooker 

Tanya Ras 

Duné van Zyl 

#RoodieNetbal #EenDoelVoorOë 
 
ROODIELAND – Gr. RR Atletiekdag en Ken-mekaar-braai  
 
Daar het groot opgewondenheid op die veld geheers Vrydag, 4 Maart toe ons Gr. RR 
maatjies uiteindelik hulle Atletiekdag kon geniet! 
 
Die middag was baie suksesvol en almal het dit baie geniet. Ons maatjies het gespog met 
hulle talente op die atletiekbaan en het verskeie items suksesvol voltooi: hekkies- en 
aartappelresies, naellope en aflosse. Die hoogtepunt van die middag was natuurlik die ouer-
en kind-aflosse gewees. Die mammas en pappas het kom wys dat hulle nog fiks lyk op 'n 
baan. 
 
Alles het so mooi gelyk. Baie dankie aan elke ouer wat gehelp het om elke juffrou se  
klas-gazebo volgens hul klas se kleur en tema op te maak. Dankie vir al die moeite  
wat daarin gesit is om vir elkeen 'n bederfpakkie te gee na 'n harde, sweetsessie  
van baie hardloop. 
 
Na afloop van 'n suksesvolle middag op die veld, het ons ouers die geleentheid gehad om 
mekaar bietjie te leer ken by die ken-mekaar-braai. Almal het dit baie geniet en ons kon die 
aand op 'n hoë noot afsluit. 
 
#Roodieland #DieToekomsIsNou 
 
 
 



 

ENTREPRENEURSNUUS: 
 
Wenstalletjie (Regstelling): 
 
1. Neverland - Miané Jordaan en  Mia Venter tesame met Xander Venter en Adrian Marais. 
 
Jammer manne! 

ROODIE RAKKER: DOGTERTJIE-TEE EN SEUNTJIE-BRAAI 

Uiteindelik het die dag vir die Roodie Rakkers se dogtertjie-tee en seuntjie-braai na ons vir 
laaank slapies moes aftel, aangebreek. Dankie aan Doné van Wyk wat met al die dogtertjies 
gesels het oor hoe ons as dogtertjies moet optree en dat elkeen ‘n “prinses” is. 

Prinsesse dra o.a.: 

o Goue skoene, wat ons daaraan herinner om op die "regte" paaie te loop. 

o 'n Kroon, want ons moet mooi gedagtes dink. 

o 'n Staffie, wat ons herinner om liefde en vriendskap rondom ons te strooi. 

o 'n Groen gordel wat ons herinner om altyd die waarheid te praat. 

Elke klas het ook hulle eie “prinses-plakkaat” gemaak om in die klas op te sit en hul te 
herinner hoe ‘n dogtertjie moet optree. 

Dankie aan Deon van Rensburg wat ons seuns aktief besig gehou het met die boodskap 
“Wees aktief en ‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees”.  

Dankie ook aan elke Roodie-meneer wat saam met die seuns gespeel het en heerlik vir hulle  
gebraai het. 
 
Dankie aan al die Roodie Rakker- juffrouens wat die saal so mooi versier het en vir 
 julle deeglike beplanning. Julle is 'n wenspan! 
 
 
Groete 
______________________ 

HOOF 


