
 
 
 
 
 
 

KWARTAALBRIEF 2021 
EERSTE KWARTAAL 

1. BELANGRIKE DATUMS 

Koshuis Uitnaweke: Vrydag, 19 Maart 2021 @ 13:30 uit – Maandag, 22 Maart 2021 vanaf 14:00 terug. 
Donderdag, 01 April 2021 @ 13:30 uit – Maandag, 05 April 2021 vanaf 14:00 terug.  

Skool Sluit: Vrydag, 23 April 2021 @ 10:00. Kosgangers kan alreeds op 22 April 2021 om 14:00 by die koshuis afgehaal word.  
Die koshuis sluit om 10:00 op 23 April 2021 en AL die kinders moet dan uit die koshuis wees. 

Skool Heropen: Dinsdag, 3 Mei 2021 @ 08:00. 
Kosgangers kan alreeds 2 Mei 2021, slegs vanaf 14:00 by die koshuis afgelaai word. Koshuispersoneel meld eers 
om 14:00 aan vir diens. Geen toesig beskikbaar voor 14:00. 

2. ONDERRIGPROGRAM 

Onderwerpe 
 

Skool 
My Liggaam + My Skool 
Somer 

Alle werk wat aangebied word, word rondom bogenoemde onderwerpe gedoen, bv. As die onderwyser taal aanbied 
en die onderwerp is Liggaam, dan word alle woordeskat rondom liggaam gepraat, gesing, geskryf, geteken en gespeel. 
Dieselfde word met Wiskunde gedoen. Leerders sal byvoorbeeld alles rondom liggaam tel, inkleur, natrek asook 
bewerkings doen. 

U sal dus sien, baie herhaling word gedoen en dit verseker vaslegging. Sou u meer inligting oor die onderrigprogram 
verlang, kan u gerus u kind se klasonderwyser(ers) kontak. 

3. SKRYFBEHOEFTES 

U sal in Januarie ŉ skryfbehoeftelys van u kind se klasonderwyser(ers) ontvang. Ons doen ŉ vriendelike beroep op u as ouers om ons in hierdie 
verband te ondersteun sover dit vir u moontlik is. Ons het ŉ beperkte begroting en kan nie alles ruimskoots voorsien nie. Dit maak die aankoop 
van ander noodsaaklike skryfbehoeftes moontlik. Ons waardeer u samewerking in hierdie verband. 

4. SOMER-SKOOLDRAG 

Skooldrag vir die somer lyk soos 
volg: 
 
 
 
Dogters 
 
 
 
 
Seuns 

Groepe 1 – 5, dit wil sê al die leerders in die kampie, outiste klasse dra onderstaande sportdrag daagliks. 
 

• Rooi kortmou gholfhemp 

• Groen bottelgroen sportbroek (kortbroek) 

• Kaalvoet of tekkies (oorheersend wit) met wit kouse 
 

 
 

Groen geruite broek romp / kort groen broek 
Rooi kortmou gholfhemp 
Wit sokkies en swart skoolskoene 
Rooi rekkies en linte mag gedra word 
 
Grys kort- of langbroek / Bottelgroen sportbroek 
Rooi kortmou gholfhemp 
Grys kouse en swart skoolskoene 
 

• Moulose bottelgroen truie mag deur dogters en seuns by skooldrag gedra word. 

• Vir enige navrae kan Juffrou Ilse by 051-4366 770 geskakel word. 
Die skool verskaf slegs een stel klere vir behoeftige leerders. Indien dit te klein raak, moet dit asb. 
teruggestuur word en dan kan dit omgeruil word vir ’n groter nommer. 
Ons doen ŉ beroep op alle ouers om u kind se skoolklere te merk. Die personeel kan nie verantwoordelik 
gehou word vir ongemerkte klere wat vermis raak nie. 
Baie dankie aan al die ouers wat skenkings van ou skoolklere gemaak het, dit word opreg waardeer. 
 

Lettie Fouché Skool-uniform kan voortaan direk by die skool aangekoop word. Mev. Ilse Labuschagne sal 

alle aankope hanteer en slegs kontant sal as betalingsopsie aanvaar word. Die klerebank sal op Maandae 
vanaf 08h00 – 13h00 oop wees vir ouers. Indien u nie self die aankope kan doen nie, kan u die korrekte 
bedrag in kontant in ‘n koevert met ‘n briefie saam met u kind skool toe stuur. 
 

• Kortmou hemp – R210 

• Langmou hemp – R240 

• Kortbroek – R135 

• Sweetpakbroek – R250 

• Sweetpakbaadjie – R500 
 

5. SKOOLKOOR 

As gevolg van COVID is koor sing ‘n bietjie uitgestel. 
Die jaar 2021 beplan Juf Mariette om nuwe koorlede te toets – sodra die regulasies gelig word. Ons sal dalk ‘n optrede reël. Kinders sal duidelik 
ingelig word oor oefeninge. Ons glo dat die koor weer sal begin eersdaags. 
   



6. KOSHUIS 

KOSHUIS – EERSTE KWARTAAL 2021 
 

Aan die begin van die jaar is dit gepas om net weer ‘n paar van ons koshuisreëls onder u aandag te bring. 
 

Ons toegangshek sluit saans om 19:00 en word eers weer die volgende oggend om 07:00 oopgesluit. Geen toegang word vir enige besoekers aan 
die koshuis, ouers ingesluit, tussen 19:00 en 07:00 verleen nie. Hou streng by hierdie reël asb. 
 

Daar is twee verpligte uitnaweke per kwartaal en al die koshuiskinders moet dan huistoe gaan. Met so ‘n uitnaweek sluit die koshuis om 14:00 aan 
die begin van die naweek en open weer die dag voor die skool open om 14:00.  Ouers moet ons koshuiskinders asseblief betyds kom haal, aangesien 
die koshuispersoneel na 14:00 géén verantwoordelikheid vir u kind sal neem nie. Reëlings om u kind na 14:00 vir ‘n uitnaweek te kom haal, sal 
egter nie oorweeg word nie, aangesien ons koshuispersoneel om 14:00 verdaag en vertrek vir die naweek. 
 

Aandete op ‘n Sondag is reeds om 17:00 (5 nm).  Indien u kind die naweek huistoe was en Sondagaand in die koshuis moet eet, moet u asseblief 
reeds Vrydag, wanneer u u kind kom haal, dit so met die huismoeder reël.  Indien u geen reëlings tref nie, word aangeneem dat u kind reeds geëet 
het.  Na 17:00 sal geen aandete meer bedien word nie.  Wanneer u gereël het dat u kind by die koshuis moet eet, moet u kind reeds voor 17:00 
by die koshuis wees. 

 

Ouers van koshuiskinders is ook self verantwoordelik vir u kind se toiletware. Sonder die nodige toiletware kan die koshuispersoneel nie u kind 
behoorlik versorg nie. Seep, sjampoe, tandepasta, reukweerder (die aanrol tipe), tandeborsel, waslap en handdoek, moet voorsien word. Vir die 
dogters kan ook ‘n haardroër voorsien word. Onthou ook dat skoenpolitoer nodig is om die skoolskoene skoon te maak. 
 

Gaan ook asseblief gereeld u kind se klere na en doen asseblief die nodige herstelwerk.  Baie keer is hemde se knope af, of some van broeke en 
rokke is uit. Kinders wat naweke huistoe gaan, se wasgoed word tuis gewas. Geen vuil wasgoed sal na ŉ naweek by die koshuis ontvang word nie. 
Sorg asb. dat al u kind se klere duidelik gemerk is. Help ons asseblief om u kind netjies en skoon geklee te hou. Baie dankie vir hierdie samewerking. 
 
Aangesien aandete reeds om 17:00 is, wil die koshuisouers vir ons kinders om 19:00 ŉ versnapering gee om ‘n laaste “hol-kol” te vul. Klein koekies, 
lekkers, aartappelskyfies (chips) en aanmaakkoeldrank kan vir dié doel koshuis toe gebring word en aan die saalmoeder oorhandig word wat dan 
die uitdeel daarvan sal beheer. 
 

Dit is ook vir die kinders lekker om gereeld van hulle ouers te hoor en daarom moedig ons u aan om ten minste een maal per week u kind telefonies 
te skakel. Ons vra egter dat u nie saans na 20:00 sal skakel nie, want dan slaap ons kleintjies reeds en maak die telefoon hulle wakker. Hou ook 
maar die gesels kort, want ander ouers wil ook graag skakel. Ek vertrou dat hierdie jaar vir u en u kind ŉ aangename jaar in die koshuis sal wees. 
Maak seker dat u die selfoonnommer het waarop u, u kind se koshuis kan bereik. Die landlyn sukkel soms. 
 

Daar is deur die Beheerliggaam ŉ besluit geneem om R100.00 per dag vir Koshuiskinders te hef vir elke Saterdag en Sondag wat die kind in die 
koshuis inbly. Dit sal by die rekening ingereken word. Dit geld slegs vir leerders wie se ouers binne ‘n radius van 100 km van die skool af bly. 
 

7. SPORT 

Weens die COVID 19-regulasie kan ons geen sportaktiwiteite by die Lettie Fouché-skool hervat nie. 
Indien enige veranderinge die skool toelaat om sport te akkommodeer, sal alle ouers vroegtydig skriftelik kennis van die skool ontvang. 
Die uwe 
Mnr. IP Scott - Hoof vir Sport en Kultuur van LFS 

8. MEDIES 

Alle medikasie wat skool toe kom, moet duidelik gemerk wees met die leerder se naam en hoe dit toegedien moet word. Leerlinge wat siek is met 
griep, verkoue en maagaandoenings, moet asb. tuis bly, aangesien kinders mekaar aansteek en ŉ siek kind ook nie funksioneer in die klas nie. Geen 
medikasie se dosis kan verander word sonder skriftelike toestemming van die dokter of ŉ veranderde voorskrif nie. Wonde moet toegeplak of 
verbind word, geen oop wonde by die skool nie asb. 

9. DANS 

Dans vorm deel van die kulturele program by die skool. Daar is ŉ junior sowel as ŉ senior dansgroep. Hierdie jaar gaan ons in kleiner groepies dans 
sodat ons die COVID regulasies na kom. Die junior groepie sal uit die kampie kom. Die senior groepie sal hoofsaaklik uit die arbeidsfase kom, maar 
ander leerders is ook welkom. Op hierdie stadium sal ons sosiaal dans totdat ons verder kennis het oor moontlike optredes en kompetisies. 

10. BUSSIES 

Ons wil u daaraan herinner dat die volgende reëls rondom die busvervoer steeds geld en baie noukeurig nagekom moet word. 
Geen kind sal in die middag afgelaai word sonder dat ŉ verantwoordelike persoon u kind ontvang nie. Ons wil in hierdie verband vra dat die kinders 
wat tans nog voor die huis afgelaai word, buitekant deur iemand ontvang sal word. Indien daar by ŉ aflaaipunt niemand is om die kind te ontvang 
nie, sal die kind teruggeneem word skool toe. Die koshuis sal dan oor hom / haar toesig hou en vir hierdie diens sal u ŉ rekening van R100 per 
middag ontvang. Tref asseblief betyds die nodige reëlings. 
Let asseblief ook daarop dat indien u kind die middag op ŉ ander roete moet ry, u vroegtydig met Mnr. Vogël die nodige reëlings moet tref. Dit 
mag wees dat u versoek geweier word weens die feit dat dit die reëlings erg bemoeilik en ons bussies reeds die maksimum getal kinders vervoer. 
Dit is baie moeilik om aflaaipunte los en vas te verander wanneer die busse so vol is. Soos u weet, is ŉ oorlaaide bus teen die wet en strafbaar. Baie 
dankie vir u samewerking. Busroetes en oplaaipunte word deur die Beheerliggaam bepaal. Kinders wat swak gedrag op ŉ bus toon, maak dit 
ongerieflik (gevaarlik) vir die ander kinders en die busbestuurder. In die vervolg sal oortreders 2 skriftelike waarskuwings ontvang en daarna sal 
hy/sy die plek op die bus verloor. 
COVID Reëls: 

• U kind moet ‘n masker/skerm korrek op hê te alle tye. Voordat hy/sy op die bus klim en tydens die bus rut. 

• Voor u kind op die bus klim sal hy/haar temperatuur geneem word. Indien temperatuur nie korrek is nie neem u die kind terug huis toe.  

• Sy/haar hande sal gesaniteer word. 
 

11. BUSROETES 

 Ouers moet asseblief kennis neem van die volgende reël. Geen geld, bus-of skoolgeld sal deur die 
busbestuurder ontvang word, tensy daar ŉ verantwoordelike persoon is wat dit oorhandig nie. Die koevert 
se inhoud word in die teenwoordigheid van so ŉ persoon gekontroleer. Geen verantwoordelikheid word 
aanvaar vir geld wat deur ŉ kind oorhandig word nie, u bly verantwoordelik. 



12. FINANSIES 

Die Beheerliggaam bedank die ouers wie hulle skoolfonds-, koshuis- en busvervoer rekeninge getrou en stiptelik betaal het. Dit het grootliks 
bygedra om te verseker dat die skool se boeke klop.  
Die Oudit van die 2020 jaarstate neem aanvang in Februarie 2021. 
Die 2021 tariewe, soos deur die Ouervereniging en die Beheerliggaam goedgekeur, is soos volg: 
 

• Losies (koshuis) R15,500.00 per jaar (R1,550.00 p.m. vir 10 maande) 

• Skoolfonds         R 3,500.00 per jaar (R350.00 p.m. vir 10 maande) 

• Bussiegelde           R 7,200.00 per jaar (R720.00 p.m. vir 10 maande) 
 
Alle gelde is vooruitbetaalbaar vir die jaar, maar ons verstaan dat dit nie vir almal moontlik is om dit te doen nie, dus is u welkom om dit maandeliks 
te betaal vanaf Februarie – November. 
U is welkom om dit per internet oor te betaal of direk in die bank. U kind/kinders se NAAM/NAME en VAN/NE is u verwysing.  
 
E-pos asseblief ŉ afskrif van u betaling na finansies@lfskool.co.za, vir aandag MARIEKA. 
Aansoek vir gedeeltelike/algehele vrystelling van betaling van skoolfonds is net geldig vir 1 jaar. Daar moet jaarliks daarvoor aansoek gedoen 
word. Dit is slegs op skoolfooie van toepassing. Daar is ŉ prosedure wat in hierdie verband gevolg moet word. U kan by die skool inligting 
hieroor kry. 
 
Ons bankbesonderhede is as volg: 
ABSA Bank  : Tjekrekening 
Rekeningnaam  : Lettie Fouché-Skool 
Rekeningnommer                  : 470 493 534 
Takkode                   : 632-005 
Deposito verwysing :  Leerder(s) naam & van 
 
Indien u finansiële probleme ondervind, is u welkom om Mev. Marieka Muller te kontak, sodat ons ŉ reëling kan tref om u te help. Ons vra mooi 
dat u van hierdie uitnodiging sal gebruik maak en nie net sal stilbly nie. 
Indien u telefoonnommer en/of adres deur die loop van die jaar verander, moet u ons asseblief dadelik in kennis stel. 
 

13. MAATSKAPLIKE DIENSTE 

Sommige leerder hetsy ontvang reeds/kwalifiseer vir ‘n “Care Dependancy grant” of ŉ “disability grant” (18 jaar/ouer) vanaf SASSA.  Ouers word 
aangemoedig om aansoek te doen vir sodanige toelae. 
U is welkom om die Maatskaplike Werker te kontak vir die nodige skoolverwante dokumente. Hierdie dokumente is gratis en geldig vir 3 maande. 
Indien u ‘n tweede skrywe sou benodig, sal dit voorsien word teen R50 per skrywe. 

14. PERSONEELAANGELEENTHEDE 

• Baie geluk aan Chrisma Steenkamp en Lize Fivaz met hul kinders se goeie prestasie in Matriek. 

• Me Rosy Lebane het afgetree 

• Mnr Hugo het afgetree en Mnr Labuschange neem waar, 

• Me Valerie Potgieter het bedank as sekretaresse en Me Teresa Thomson is aangestel vanaf 1 Januarie 2021. 

• Me Estelle Brink een van ons ou leerkragte is oorlede. 

• Mnr Jacob Matokoane een van ons koshuis assistente is oorlede. 

•  

15. ARBEIDSTERAPIE 

As deel van ons rekreasie program, benodig ons dringend die volgende om van ons beplande artikels te kan voltooi: 

• LEË ALL GOLD TAMATIESOUS BOTTELS 

• Koffie blikke (groot en klein) 
Indien u van hierdie materiaal by die huis het wat u nie meer gebruik nie, sal dit opreg waardeer word as u dit aan ons sal skenk. 

16. LAPA 

Vir lapa besprekings en kostes kontak: Ria van Straaten 
(s) - 076 474 9708 
(w) - 051-436 6770 
(E-pos) lapa@lfskool.co.za 

17.  WESSA (Skool Program)  

 WESSA Schools Programme - ECO-SCHOOLS  
 
Dit is met groot opgewondenheid wat die Arbeidsfase die jaar afskop. Hulle neem deel aan die WESSA 
Schools Programme wat bewusmaking van die omgewing in skole bevorder.  
Die leerders gaan deurlopend aan projekte werk by die skool. 
Hou die LFS Facebook blad dop vir die opwindende projekte wat gaan kom. 

18. TEN SLOTTE 

ŉ Jaar met vele onsekerhede as geval van COVID lê voor. By Lettie Fouché is ons egter rustig en ons sien daarna uit om in vrede ŉ diens aan ons 
kinders en ouers te lewer omdat God ons in Sy hand hou. 

 
Vriendelike Groete, 
 
 
 
___________________ 
Mnr. HJH Labuschange 
Waarnemende Skoolhoof 

mailto:lapa@lfskool.co.za

