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Geagte Ouers

Die laaste week van die kwartaal het uiteindelik aangebreek en ons weet ons Lardie
personeel en leerders sien baie uit na die kort vakansie. Kwartaal 1 het goed
afgeloop en ons is dankbaar dat ons leerders, ouers en personeel nie ernstig siek
was gedurende hierdie tyd nie.
Neem asb kennis van die volgende inligting t.o.v. aktiwiteite.

AKADEMIE
RAPPORTE:   GR. R - 7
Rapporte vir kwartaal 1 sal nie op Vrydag, 23 April 2021 aan die Gr. R - 7 leerders
uitgegee kan word nie weens ‘n stelsel probleem vanaf die GDO. Sien asb die
kennisgewing vanaf die DBO aangeheg. Wees verseker dat alle punte wel
opgeteken en gereed is om ingelees te word sodra die stelsel opgradeer is.
Leerders sal hul rapporte DV Vrydag, 7 Mei 2021 ontvang. Gr. 4 - 7 Oueraande sal
virtueel plaasvind op Google Meet in kwartaal 2. U sal in die week van 3 Mei die
nodige inligting  rakende die oueraande ontvang.

GR. 1 - 3
Ons herinner u aan eerskomende Donderdag, 22 April 2021 se tweede
Ouerinligtingsaand om 18:00 vir alle Gr. 1 - 3 ouers. Die Ouerinligtingsaand vind
virtueel plaas op Google Meet. Skakel in op u KIND se Lardie e-posadres, met die
korrekte Meet kode. Die Meet kode sal deur die klasonderwyseres aan ouers
gestuur word.
Tydens die oueraand sal die klasonderwyseres belangrike punte met u bespreek
rakende die afgelope kwartaal se akademie en wat beplan word vir kwartaal twee.

Gr. 4 - 7
Akademiese vordering vir Gr. 4 - 7 leerders is alreeds met die personeel bespreek
en leerders wat ondersteuning benodig is geïdentifiseer. Die betrokke leerders gaan
in kwartaal 2 voortgaan met ekstra klasse. Uitnodiging vir ekstra klasse sal saam
met die rapporte uitgestuur word.

SPORT
Baie sterkte aan die o/13A en B rugby-spanne wat gedurende die vakansie aan die
Noord/Suid toernooi te Afrikaanse Hoër Seunskool gaan deelneem, geniet dit en hou
Lardies se naam hoog. Daar gaan wel rugby en netbal wedstryde in kwartaal 2
plaasvind, alle inligting aangaande die wedstryde sal aan u gekommunikeer word.



Ons hokkie spelers het op 11 en 18 April deelgeneem aan die Northerns proewe,
ons wag nog vir uitslae, maar weet dat die hokkie spelers ons naam hoog gehou het.
Hokkie wedstryde sal tydens die derde kwartaal ‘n aanvang neem, datums sal
deurgegee word sodra ons bevestiging vanaf die Departement af ontvang het.

KULTUUR
Die Junior en Senior Kooroefeninge vind tans twee keer per week plaas. Die Senior
Koor het ingeskryf vir ATKV Applous, meer inligting volg later. Ongelukkig gaan die
Super 12 - Koorkompetisie nie in 2021 plaasvind nie a.g.v. Covid-19. Optredes sal
plaasvind sodra die skool toestemming vanaf die DBO ontvang.

Baie sterkte aan die 18 leerders wat in Meimaand gaan deelneem aan die ATKV
Redenaars kompetisie. Covid-19 het ons geleer om nuut te dink en om dinge
anders te doen. Ons glo dat ons redenaars ook hier hulle staal sal wys met die nuwe
manier van doen. Addisionele kompetisies waaraan die redenaars gaan deelneem
sluit onder andere in:  DigiPraat, Kansvatter en OppitongAf.

Die volgende Super 12 - Kultuur kompetisies gaan wel in 2021 plaasvind:
Redenaars: Augustus
Bybelvasvra: September
Algemene Kennis September

WINTERDRAG
Die winter is stadig maar seker besig om nader te kruip en ons Lardies gaan
binnekort winterdrag moet dra. Die oorskakeling na winterdrag word verleng na
Dinsdag, 1 Junie 2021. Soos u almal bewus is, is sekere produkte en benodighede
nie altyd beskikbaar nie a.g.v. Covid-19 en wag die verskaffers tans vir gare uit
China vir die lang kouse vir dogters. Op die oomblik is al die lang kouse se groottes
nie in die klerewinkel beskikbaar nie, maar ons glo en vertrou dat die probleem
spoedig opgelos sal word. Neem asseblief kennis dat Lardie Klerewinkel gedurende
die vakansie gesluit sal wees en weer sal open op Maandag, 3 Mei 2021 per
afspraak. Kontak Me Belinda Castelyn vir ‘n afspraak deur ‘n WhatsApp te stuur na
083 779 9150.

VERLORE KLERE
Daar is heelwat verlore klere wat tans nie ‘n baas het nie. Alle verlore kledingstukke
sal Woensdag, 21 en Donderdag 22, April 2021 in die vierkant uitgestal word sodat
leerders hul verlore kledingstukke kan kom afhaal. Klere wat nie teen Vrydag, 23
April 2021 afgehaal is nie sal gewas word en na die Klerebank toe gestuur word.



KLEREBANK / LARDIE KLEREWINKEL
Daar is heelwat verwarring by ouers en leerders tussen die Klerebank en die Lardie
Klerewinkel.
Die Lardie Klerewinkel is ‘n winkel op die skoolterrein waar ouers afsprake kan
maak om nuwe klere te koop wat deur Fabi Uitrusters verskaf word. Kontak Me
Belinda Castelyn per WhatsApp, indien u ‘n afspraak wil maak om die Klerewinkel te
besoek vir aankope by 083 779 9150.
Let asb daarop dat die Sticitt bandjie nie gebruik kan word by die Lardie Klerewinkel
vir aankope nie, aangesien die Klerewinkel bestuur word deur Fabi Uitrusters.

Die Klerebank is ‘n klaskamer op die skoolterrein waar ouers netjiese,
tweedehandse klere, wat gewas en gestryk is kan kom afhaal, geen betalings word
gemaak vir tweedehandse klere nie. Kontak Me Y Sadie om ‘n afspraak te maak
indien u die klerebank wil besoek: ysadie@lardies.co.za.

AFLAAI VAN PERSOONLIKE ITEMS
Op die stadium is daar daagliks items soos kosblikke, pennesakkies, oefenklere en
persoonlike items wat by die administratiewe hek afgelewer word. Ons wil dit onder
u aandag bring dat geen items vanaf kwartaal 2 by die Administratiewe hek
afgelewer mag word nie. Ons versoek vriendelik dat leerders asb seker sal maak
dat alle items daagliks ingepak moet word. Covid-19 is nog steeds ‘n realiteit en ons
wil sover as moontlik nie items oor en weer aflewer nie.

SNOEPIE / FUNDIPAY
Geen Fundipay bandjies sal vanaf kwartaal 2 by die Snoepie gebruik mag word nie.
Na vele versoeke en skrywes is daar nog steeds R51 000 in die Fundi rekening.
Ons doen ‘n dringende dog ernstige beroep op ons ouers om ‘n e-pos te rig aan
Fundipay sodat die gelde aan u uitbetaal kan word.

Navrae met betrekking tot die terugbetalings moet na fundipay@fundi.co.za ge-epos
word met die volgende inligting:

● FundiPay username
● Beneficiary se inligting (naam en van)
● Naam en van van die hoof sponsor op die rekening
● Die FC-verwysingsnommer vir die FundiPay rekening
● Die bedrag van die oorblywende fondse op die FundiPay rekening

Ons benodig ook ‘n brief vanaf u bank wat u besonderhede bevestig, asook u ID om
te verseker dat die geld in die regte rekening inbetaal word.

Dankie dat u ons sal bystaan in die verband.

mailto:fundipay@fundi.co.za


KLASPARTYTJIES
Volgens ons Covid protokol mag leerders wat verjaar nie verversings saambring
skool toe nie. Indien u wel iets te ete wil gee vir die leerders in die klas is u welkom
om bestellings by McLardies te maak. Kontak Me Louwria Viljoen by
snoepie@lardies.co.za ten minste een week voor die datum vir bestellings. Heerlike
eetgoed en versnappering kan by McLardies bestel word.

LARDIE KOMPETISIE
Ons wil ons dank en waardering uitspreek aan elke Lardie gesin wat ons skool
ondersteun het met die verkoop van die Lardie boekies. Dankie dat ons saam kon
hande vat as ‘n gemeenskap in hierdie tyd om ook van die Fondsinsameling ‘n reuse
sukses te kon maak. Die gelukkige trekking vind Woensdag, 21 April 2021 plaas en
die wenners van die 52 pryse sal telefonies gekontak word vanaf 3 - 7 Mei 2021.
Die name van die gelukkige wenners sal ook in die volgende Ouerbrief verskyn.
Leerders wat die meeste geld ingesamel het, asook die klaswenners word ook in die
week van 3 Mei 2021 aangekondig. Volledige inligting met die totale bedrag wat
tydens hierdie kompetisie ingesamel is sal dan ook deurgegee word. Nogmaals
dankie, sonder u samewerking en bydrae sou ons dit nie kon doen nie.

SKOOL SLUIT
Neem asb kennis dat die skool op Vrydag, 23 April 2021 om 10:00 sluit. Daar sal
wel ‘n pouse wees, maar leerders hoef nie die betrokke dag se boeke in te pak nie.
Leerders word versoek om asb ‘n leesboek vir die dag saam te bring.

Ons wens elke gesin ‘n heerlike vakansie toe, rus lekker en wees veilig.

Vriendelike Lardie-groete

ME H BARKHUIZEN MNR T HUMAN
ADJUNKHOOF SKOOLHOOF
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