ALGEMENE OUEROMSENDBRIEF NOMMER 9 VAN 2022

7 April 2022
Geagte Ouer/Voog, Leerder en Personeel
Welkom terug na die vakansie. Ons glo almal het uitgerus en sien weer kans vir die nuwe kwartaal.
Atletiek:
Atletiek: Gedurende die vakansie het die skole-SA’s en klub-SA’s plaasgevind. Randburg is goed
by beide hierdie byeenkomste verteenwoordig en ons atlete het uitsonderlik presteer.

Bloot om hier te kon deelneem, is reeds ’n prestasie van noemenswaardige gehalte. Baie geluk
aan elkeen wat ons skool verteenwoordig het. Ons is baie TROTS op julle.

Wintersporte:
Ons rugbyspanne het ’n oefenkamp by die skool gehad en selfs verder in die vakansie geoefen.
Ons is vol afwagting om die effek van hierdie oefeninge op die veld te kan sien.
Ons netbalspelers het aan toernooie by Menlopark en Middelburg deelgeneem. Ons glo elkeen het
waardevolle ervaring opgedoen.
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Hokkie het vir seuns en dogters ’n oefenkamp op Randburg se Astrobane aangebied en almal het
dit baie geniet.
Eerskomende Saterdag moet ons almal na Hoërskool Hoogenhout reis waar ons aan die NWUreeks vir wintersporte gaan deelneem. Baie sterkte aan al ons spanne. Reëlings en tye sal volg.
COVID:
Die President het vlak 1-inperkings opgehef met ’n 30-dae-oorgangsperiode wanneer nasionale
gesondheidswetgewing oor Kovid in werking tree.
Hiernaas vervat is ’n aanhaling vanuit Fedsas se Nasionale nuusbrief soos gister gepubliseer:
“Let wel daarop dat die volgende oorgangsmaatreëls steeds geld vir 30 dae en dat skole steeds aan die volgende moet voldoen:
● Die dra van maskers: Dra van maskers word nie in die ope lug vereis nie en ook nie by buitelugbyeenkomste nie. Dit bly egter verpligtend om
maskers binnenshuis te dra - dus in klaskamers, personeelkamers, kantore, skoolsale, ens.
● Saamtrekke: Groot byeenkomste, soos onder andere skool-derbies, mag tot 50% van die kapasiteit van die lokaal of stadion vul, MAAR slegs
op die voorwaarde dat inentingsertifikate getoon kan word of ʼn negatiewe toetsuitslag wat nie ouer as 72 uur is nie, getoon kan word.
As inentingsertifikate of ʼn negatiewe toetsuitslag nie vereis word nie, is die perk 1000 mense binnenshuis of 2000 mense buitenshuis, maar nie
meer as 50% van die kapasiteit van die byeenkomplek nie.
● Sosiale afstand: Die skoolomgewing is uitgesluit van die vereiste om ’n afstand van minstens een meter vanaf 'n ander persoon te handhaaf.
● Isolasie: Alle regulasies oor die mense met Covid-19 val weg. Personeel en leerders wat positief toets vir Covid-19 mag dus die skoolgronde
betreë.
Skole het steeds 'n plig (wettig en moreel) om toepaslike en voldoende sorg oor leerders en personeel in hul skool uit te oefen – dit sluit onder
andere hul veiligheids- en welsynsbehoeftes in. Skole word dus aangemoedig om steeds goeie higiënepraktyke by skole te implementeer.”

Ons gaan dus nie meer elke dag temperature meet nie. Verskeie kundiges beweer dat dit geen
bydraende effek tot die bekamping van die virus het nie.
Leerders kan sonder maskers in die buitelug rondbeweeg.
Sanitering voor en tydens klasse word steeds voortgesit.
Steeds versoek ons dat ’n leerder wat COVID-simptome toon eerder tuis sal bly.
Toetse en eksamen en COVID. Afwesige leerders moet ’n mediese sertifikaat inhandig of ’n
positiewe COVID-toetsverslag kan wys voordat hulle as regmatig afwesig gemerk sal word.
(Slegs simptomatiese leerders bly tuis – hetsy Kovid-positief, of in isolasie)
Toeskouers word by sportgeleenthede toegelaat aangesien ons nie die 2000-merk sal oorskry nie.
In geval van die Randburg-Linden-Derby (meer as 2000 mense) sal ons regulasies volg soos vereis
deur die regsbepalinge van daardie tyd. (21 Mei)
Binneshuis word slegs 50% van die kapasiteit van ons fasiliteite benut.
Ons huidige COVID-statistiek word aangeheg.

Terreinverbeteringe:
Daar word in alle erns aan die dak oor ons vierkant gewerk. Ons is baie opgewonde oor die
eindproduk en kan nie wag dat konstruksie voltooi word nie.

Personeel:
Ons begin met ’n nuwe ontvangsdame, mev. Annerie Schoeman. Die nuwe assistent vir die
skoolhoof is mev. Madeleine Raubenheimer en mev. Riana Janse van Vuuren skuif na die SAU en
sal daar as ontvangs- en admin-klerk dien.
’n Spesiale welkom aan mev. Annerie Schoeman wat nuut by ons begin. Ons hoop dat u tydperk
verbonde aan ons skool ’n positiewe ervaring sal wees. Sterkte ook aan die twee ander dames wat
nou in nuwe poste gaan optree.
Rapporte:
Die eerste kwartaal se rapporte word op Vrydag, 8 April uitgegee. Daar is heelparty uitdagings wat
na vore kom en dis duidelik dat COVID ’n beduidende impak op die akademiese vlak van veral die
junior leerders gehad het. Ons bly bekommerd oor die langertermyngevolge van aanlynleer en
verlore skooldae wat manifesteer in die vaardigheidsvlakke van leerders met verwysing na basiese
kennis. Lees-en rekenvaardighede is nie wat dit behoort te wees nie.
Lees-en rekenvaardighede word by die skool deur ons leesprogram (leeslaboratorium) en een
ekstra Wiskunde periode per week onderlê. Dit is egter nie voldoende nie en ouers word versoek
om leerders aan te moedig om by die huis te lees en hoofrekene in te oefen.
Die skool gaan ook sy leerprogramme herevalueer en wysig soos moontlik om bekommernisse te
onderlê. Ons sal mettertyd hierdie agterstande uitwis. Daar word ook algemeen voorspel dat hierdie
verskynsel vir nog ’n hele paar jaar deel van ons beplanning sal wees.
Rapporte sal derhalwe die ware toedrag van sake weerspieël. GEEN aanpassings is gemaak nie.
Ons senior leerders moet hulle ook deeglik vergewis van hul eie prestasie in vakke as ’n aanduiding
van hul persoonlike vaardigheidsvlakke in elke afsonderlike vak. Dit is derhalwe ’n goeie maatstaf
om te bepaal wat elkeen se plan van aksie moet wees om sy/haar akademiese doelwitte vir hierdie
jaar te behaal.
Junie-maand word daar eksamen geskryf en ’n mens sou dan reeds vordering wou sien.
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Slot:
Baie sterkte vir die kwartaal. Na ’n geweldige besige eerste kwartaal is daar nou groter fokus op
akademie. Hoewel ons glo in ’n balans en dat leerders primêr in skool moet leer van die lewe en sy
uitdagings (sukses, mislukking, tydsdruk, ens.), moet ons deurlopend kwaliteit aandag aan
akademie bly gee. Dit is immers die kernaktiwiteit van elke leerder op skool.
Mag elkeen in hierdie kwartaal groei en met nuwe vaardighede en insigte die volgende vakansie
tegemoet gaan.
Vriendelike groete.

P. Booysen

