
 

 

 
Omsendbrief 3/2017 

3 Februarie 2017 
 

Geagte Ouers 
 

Hierdie brief word geborg deur 

 

 
 
Ons is goed op dreef en die leerders en personeel is al druk besig met die 
skoolprogram.  Ons wil graag belangrike inligting en reëlings aan u as ouers deurgee 
om sodoende ingelig en bewus te wees van alle skoolaangeleenthede. 
 
1. ALGEMENE  INLIGTING 

Die skool sluit om 13:15 vir die grondslagfase leerders.  Ons doen ‘n beroep 
op u as ouers om asseblief nie op die stoepe of voor die snoepie vir u kind te 
wag nie.  Die senior leerders is tot en met 13:45 besig met hul akademiese 
program en dit is baie steurend vir die leerders as daar ouers op die stoepe 
gesels.  U is meer as welkom om vir u seun of dogter te wag op die netbalveld 
of op die pawiljoen maar asseblief nie voor die senior klasse nie. 

 



2. AKADEMIE 
Ons versoek u om asseblief seker te maak dat die leerders elke dag alles 
inpak wat hul gaan nodig kry.  Daar is geweldig baie ouers wat daagliks items 
by die kantoor kom aflaai wat die administratiewe personeel dan by die 
leerders moet uitkry.  Dis baie steurend vir die personeel wat besig is met 
akademie.  Ons vra asseblief u samewerking in die verband. 

 
Geen ouer mag direk na ‘n onderwyser se klas gaan gedurende skoolure nie.  
U moet asseblief eers by die kantoor toestemming kry. 

 
Daar is slegs 8 weke van die kwartaal oor en ons glo elke Lardie lewer net sy 
beste.  Ons formele assesserings vind plaas in klastyd maar ook op Dinsdae 
en Donderdae.  Ouers moet asseblief die kwartaalbeplanning besigtig, dit is 
op die webwerf beskikbaar.  Leerders moet asseblief vroegtydig voorberei vir 
die assesserings aangesien alle formele take tel vir rapportpunte.  Ons streef 
na Lardies wat hard werk op die sportveld maar ook uitnemend presteer op 
die akademiese veld. 

 
3. SKRIF 

Volgens die departementele voorskrifte moet alle Gr. 4 - 6 leerders lopende 
skrif skryf.  Leerders het slegs in Gr. 7 die keuse om lopende skrif of los te 
skryf.  Indien ‘n Gr. 4 - 6 leerder vir watter rede ook al nie lopende skrif kan 
skryf nie moet daar eers toestemming verkry word.  Daar is deur navorsing 
bewys dat lopende skrif beslis ‘n invloed op ‘n leerder se leesvermoë het. 

 
Toestemming om los te skryf mag slegs deur Me C Hollander (DPO) verkry 
word, nie deur ‘n Graadhoof nie. 

 
4. AFWESIGHEDE 

Die winter is stadig besig om nader te kruip en ons leerders se afwesighede 
neem alreeds toe.  Indien ‘n leerder afwesig is, bly dit die kind en die ouer se 
verantwoordelikheid om die huiswerk by ‘n maat te kry.  Onderwysers word 
nie verantwoordelik gehou vir die verkryging van huiswerk of klaswerk by vak-
personeel as leerders afwesig is nie.  Leerders en ouers moet asseblief self 
die nodige reëlings tref. 
 
Laatkom 
Ons skool begin daagliks om 07:30.  Ons versoek u om u kind asseblief 
betyds by die skool af te laai.  Indien ‘n leerder laat is word sy/haar naam 
afgemerk in die laatkom-boek.  Na drie keer sal die leerder ‘n inskrywing op 
die dissiplinestelsel ontvang wat na u toe gestuur sal word per sms.  Ons vra 
u samewerking asseblief! 

 
 
 
 



5. FINANSIES 
 Neem asseblief kennis van ons nuwe bankbesonderhede: 
  

Laerskool Elarduspark 
 FNB Tjekrekening nr 62575314366 
 Takkode 252645 
 
6. PARKERING 

Verkeer om die skool is ‘n groot kopseer veral gedurende spitstye.  Ons 
versoek dat u asseblief nie in die erwe, rondom die skool se opritte sal 
parkeer nie. 

 
7. DISSIPLINE 
 Ons strydleuse vir 2017 is Een span...Een Droom. 

Om hierdie leuse te kan uitleef sal ons as skool en u as ouers moet hande 
vat.  Ons ervaar jaarliks dat ons dissipline in skole ‘n groot uitdaging raak en 
dat dit vir onderwysers al hoe moeiliker raak.  Vanaf 2017 maak ons van ons 
elektroniese sisteem gebruik ten opsigte van dissipline.  Ons weet dit gaan 
verseker uitdagend wees maar ons glo u sal saam met ons inkoop op hierdie 
aanpassing om ons skool tot hoër hoogtes te neem. 

 
 Die verandering ten opsigte van ons dissipline stelsel is soos volg: 
 
 Dissipline-inskrywings 

Die inskrywings wat altyd vir oortredings en erkennings in die leerder se 
huiswerkboekie ingeskryf is deur die vakonderwyser verval. 

 
Alle oortredings asook erkennings word nou op die rekenaar ingelees.  Aan 
die einde van die dag sal u ‘n sms ontvang indien u kind ‘n “inskrywing” 
ontvang het.  Die dissiplinehoof sal dit elke Vrydag uitdruk en aan die 
Registeronderwyser oorhandig. Op Maandae sal die verslae aan die leerder  
uitgedeel word.  Die leerder is self verantwoordelik om dit in die huiswerk-
boekie te plak.  Wanneer ‘n leerder ‘n totaal van 15 punte het sal die leerder 
‘n detensie brief ontvang om detensie op ‘n Woensdag by te woon.  Die eerste 
detensie klas neem op Woensdag, 8 Februarie 2017 ‘n aanvang. 
NB: Ons versoek die ouers om asseblief nie die onderwyser wat die 
inskrywing gestuur het te WhatsApp of te skakel nie.  Bespreek die inskrywing 
asseblief eers met u kind en as daar nog onsekerheid is kan u die betrokke 
personeellid per e-pos kontak. 

 
8. FOTOBESTELLINGS 

Die afsluitingsdatum vir die individuele en klasfoto’s sluit op Vrydag, 10 
Februarie 2017.  Alle foto’s word bestel en betaal by die Registeronderwyser.  
Bestellings moet die volgende insluit: bestelvorm, foto en geld. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. SEKURITEIT 
 Ons skool het 24 uur sekuriteit en u kind se veiligheid is vir ons belangrik. 
 Vanaf 2016 het ons ‘n nuwe uitteken prosedure wat gevolg MOET word. 
 

Leerders van Gr. 1 – 3 wat vroeër huis toe gaan voltooi die uittekenvorm by 
hul klasonderwyser. 
 
Gr. 4 – 7 volg die volgende prosedure: 
1. Gaan in registerperiode na die Graadhoof. 
2. Die Graadhoof voltooi die vorm om die terrein vroeër te verlaat. 
3. Die leerder neem die vorm na die vakonderwysers wat dit sal onderteken. 
4. Die geparafeerde vorm word by die kantoor ingehandig. 
5. As die ouer die leerder kom afhaal moet hy/sy die uittekenregister voltooi. 
6. Mev van Zijl gee ‘n uittekenkaartjie aan die ouer wat dan by die hekwag 

ingehandig moet word. 
 
 
 



10. TUINPROJEK 
Die tuinbordjies is oorhandig aan die spesifieke grade, met die oog op ons 
Gr. 1-Opedag wat op Saterdag, 25 Maart 2017 plaasvind.  Ons doen ‘n 
beroep op die verskillende grade om asseblief weer julle tuine op te kikker vir 
2017.  Ons tuine lyk pragtig maar ons weet met ‘n bietjie liefde en aandag 
gaan dit net nog mooier lyk.  Die Graadtuine vir 2017 is soos volg:  

 Gr. 1 - Aan die suidekant van admin-blok 

 Gr. 2 - Hek 1 en suidekant van tydelike klasse 

 Gr. 3 - Ingang – klein hekkie na admin-blok 

 Gr. 4 - Tuin aan die noordekant van admin-blok 

 Gr. 5 - Hek 2, tuin langs Lapa en langs die Klerewinkel 

 Gr. 6 - Tuin aan die suidekant van badkamers naaste aan  
  weervaste bane 

 Gr. 7 - Vierkant 
Die tuinkompetisie sluit Donderdag, 23 Maart 2017! 

 
11. ATLETIEK 

Die Cluster Atletiekbyeenkoms vind plaas op Dinsdag, 7 Februarie 2017 by 
Hoërskool Waterkloof.  Die byeenkoms begin alreeds om 09:00 en die atlete 
kan direk H/s Waterkloof toe gaan.  Atlete wat deelneem sal nie afwesig 
gemerk word nie.  Alle nie-atlete moet skool bywoon, ons skoolprogram gaan 
voort vir die dag. 

 
12. SKAAK 

‘n Groep van die Skaakleerders ontvang ‘n inligtingsbrief ten opsigte van die 
Super 12-oefengroep.  Die afrigting sal gedurende die verskillende 
Saalperiodes op Maandae-oggende plaasvind. 

 
13. NETBAL  EN RUGBY  INTERKLAS 

Ons jaarlikse rugby en netbal interklas vir alle Gr. 3-7 leerders vind plaas op 
Dinsdag, 14 Februarie 2017 om 14:00-17:30. 

 
 Reëlings is soos volg 

 Leerders neem in klasverband deel. 

 Indien ‘n leerder ouer is as sy/haar ouderdomsgroep moet hy/sy in ‘n hoër 
graad deelneem maar in dieselfde klasgroep bv 4R > 5R. 

 Enige leerder in die klas mag deelneem dit is nie net vir rugby of netbal 
spelers nie. 

 Klasse mag besluit op ‘n spesifieke tema en daarvolgens aantrek. 

 Wedstryde begin om 14:00 en ouers is meer as welkom om  te kom 
ondersteun. 

 Die program en wedstrydtye sal volgende week deurgestuur word 
 
14. MINI-NETBAL 

Die Mini-Netbal Ouerinligtingsaand vir alle 0/7-0/9 dogters vind plaas op 
Woensdag, 8 Februarie 2017 om 18:00 in die skoolsaal. 



15. EKSPO 
Die Ekspo inligtingsaand vind plaas op Dinsdag, 7 Februarie 2017 om 
18:00.  Ons nooi alle Gr. 4 – 7 ouers uit om die aand by te woon. 

 
16. BYBELVASVRA 

Alle Gr 5, 6 en 7-leerders word hartlik uitgenooi om deel te word van die 
Bybelvasvra-spanne van 2017.  Ons is op soek na 12 gemotiveerde leerders 
wat lus is vir baie pret terwyl hulle baie leer oor die Bybel. 

 
Die aktiwiteit vind in spanverband plaas.  Elke span bestaan uit 4 leerders.  
Die organiseerders van die kompetisie skryf spesifieke tekste voor en die 
leerders word deur afrigting bygestaan in die leer daarvan. 

 
Indien dit nodig is, sal ‘n uitduntoets geskryf word om leerders in spanne te 
plaas.  Daar is oriënteringsgeleenthede op 6, 7 en 8 Februarie 2017 van 
15:00 tot 16:00 vir leerders wat eers net wil kom kennismaak met Bybelvasvra 
as ‘n buitemuurse aktiwiteit. 

 
Die skrifgedeeltes wat voorberei moet word vir die jaar is soos volg 

 Rondte 1 : Numeri 9–15 en Handelinge 1–6 
    NB Nie 10:15-16, 18-20, 22-28 en 13:4-15 
 Rondte 2 : Numeri 16-17, 20-23 en Matteus 5-9 
 

Kom gee jou naam op by Me Möller of by Me Putter 
 
17. LARDIE  KLEREWINKEL 

Dankie aan al die ouers wat van die Lardie Klerewinkel gebruik maak.  Ons 
doel met die Klerewinkel op die terrein is juis om dit vir u as ouers so gerieflik 
as moontlik te maak.  Me Belinda Castelyn is die bestuurderes van ons Lardie 
Klerewinkel en is ‘n werknemer van Fabi Uitrusters in die Kaap.  Ongelukkig 
is ons afhanklik van die aflewering vanaf die Uitrusters en poog om alle items 
wat bestel is so gou as moontlik beskikbaar te hê. 

 
Indien u enige kledingstuk by die Lardie Klerewinkel gekoop het en nie 100% 
gelukkig is daarmee nie moet u dit asseblief binne 2 dae na die aankope direk 
onder Me Castelyn se aandag bring sodat dit aan die verskaffer deurgegee 
kan word. 

 
18. KREEFDAG 

Die Junior Stadsraad van Pretoria is ‘n nie-winsgewende organisasie wat die 
jeug van Pretoria verenig en dien.  Daar word jaarliks ‘n Kreefdag gehou vir 
fondsinsamelings.   Die akroniem Kreef staan vir: Klere, Rokkies En Enige 
Frokkies.  As deel van ons fondsinsamelingsprojek vir 2017 het ons besluit 
om die projek te ondersteun. 

 



Kreefdag vind plaas op Dinsdag,14 Februarie 2017.  Leerders kan vanaf 
Maandag, 6 Februarie 2017 kreefplakkers koop teen R5 per plakker by hul 
registeronderwysers.  Op 14 Februarie mag die leerders dan gewone klere 
aantrek.  Die laaste dag om plakkers te koop is Maandag, 13 Februarie 2017.  
Alle fondse wat ingesamel word, word deur die Junior Stadsraad gebruik om 
verskeie liefdadigheidsorganisasies, onder andere “The Potato Foundation” 
en “Gracia” te ondersteun.  U betrokkenheid en ondersteuning in hierdie 
verband word baie waardeer. 

 
19. VALENTYNSOKKIE 

Die Valentynsokkie vir Gr.7-leerders vind plaas op Donderdag, 9 Februarie 
2017.  Slegs Gr. 7 – leerders word uitgenooi om hierdie aand saam met hulle 
maats te kom geniet. 

 
 
Vriendelike Lardie-groete 
 
 
 
ME  H  BARKHUIZEN      MNR  T  HUMAN 
ADJUNKHOOF       SKOOLHOOF 
 
 
 


