
 
 
 
 
 
 

KWARTAALBRIEF 2021 

TWEEDE KWARTAAL 
1. BELANGRIKE DATUMS 

Koshuis Uitnaweke: Vrydag, 28 Mei 2021 @ 13:30 uit – Sondag, 30 Mei 2021 vanaf 14:00 terug. 

Vrydag 18 Junie 2021 @ 13:30 uit – Sondag 20 Junie 2021 vanaf 14:00 terug.  

Skool Sluit: Vrydag, 9 Julie 2021 @ 10:00. Kosgangers kan alreeds op 8 Julie 2021 om 14:00 by die koshuis afgehaal word.  

Die koshuis sluit om 10:00 op 9 Julie 2021 en AL die kinders moet dan uit die koshuis wees. 

Skool Heropen: Maandag, 26 Julie 2021 @ 08:00. 

Kosgangers kan alreeds 25 Julie 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 

 

Herfs 

My Familie + Huis + Gesonde Kos 

My Huis + Wonings 

Alle werk wat aangebied word, word rondom bogenoemde onderwerpe gedoen, bv. As die onderwyser taal aanbied 

en die onderwerp is My Familie + Huis + Gesonde Kossoorte dan word alle woordeskat rondom liggaam gepraat, 

gesing, geskryf, geteken en gespeel. Dieselfde word met Wiskunde gedoen. Leerders sal byvoorbeeld alles rondom 

tema 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. WINTER-SKOOLDRAG 

Skooldrag vir die winter lyk soos 

volg: 

 

 

Al die leerders moet daagliks die volgende sportdrag dra: 
 

• Bottlegroen trui by enige winkel te koop 

• Rooi langmou gholfhemp @ R240 

• Groen bottelgroen sweetpakbroek @ R250  

• Tekkies (oorheersend wit) met wit kouse 

• Baadjie @ R500 
 

Vir enige navrae kan Juffrou Ilse by 051-4366 770 geskakel word. Die skool verskaf slegs een stel klere vir 

behoeftige leerders. 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. 

4. 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. 

5. KOSHUIS 

In die koshuis gaan dit goed en al die kinders word goed versorg.  Ons koshuispersoneel doen baie moeite om die koshuisinwoning vir ons kinders 

lekker en aangenaam te maak.  Ons doen net weer ‘n beroep op ons koshuis kinders se ouers om toe te sien dat ons kinders oor die nodige 

toiletware beskik.  Dit is vir die personeel baie moeilik om u kind goed te kan versorg sonder die nodige toiletbenodigdhede.  Sorg dat u kind 

genoeg tandepasta, badseep, reukweerder, shampoo en vir die dogters sanitêredoekies vir ‘n kwartaal, beskikbaar het.  Die koshuispersoneel sal 

ook vir u kennis gee wanneer daar tekorte is, of wanneer seep of tandepasta opgebruik is.  Dit bly dan u verantwoordelikheid om hierdie tekorte 

so gou as moontlik aan te vul.  Daar is ook van ons kinders wat na ‘n vakansie en uitnaweek terugkom koshuis toe, sonder dat hulle wasgoed gewas 

is.  Dit is nie toelaatbaar nie en die koshuispersoneel sal nie u kind in die koshuis toelaat wanneer daar gemerk word dat wasgoed nie gewas is 

nie.    Baie dankie dat ons op u samewerking kan staatmaak.  

 

Let asseblief weer op die tye wanneer die koshuis sluit met ons uitnaweke.  Die koshuis sluit om 14:00 die dag wanneer die uitnaweek begin en u 

kan u kind weer om 14:00 terugbring koshuis toe, op die dag wanneer die uitnaweek verby is.  U kan reeds u kind die dag voor die uitnaweek by 

die koshuis kom afhaal. Vanaf 14:00 op die dag wat die uitnaweek begin, sal daar nie verdere toesig vir u kind wees nie.  Wees dus asseblief 

betyds om u kind te kom haal. 

 



Die winter is ook besig om stadig nader te kom.  U kan ook nou al warm klere vir u kind saam stuur koshuis toe.  U is ook welkom om ‘n ekstra 

kombers vir u kind te bring.  Ons koshuis is maar koud in die aande. 

6. 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 

7. 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. 

8. 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. Vögel 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 d ie 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. 

9. 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. 

10. 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.  

 

• 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.  Vanaf 1 Mei 2021 sal 

die skool ‘n kontant vrye skool wees. Geen geld sal by die skool ontvang word nie. 

 

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 he lp. 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 die skool in kennis stel. 

 

11. 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. 

12. PERSONEELAANGELEENTHEDE 

•  

13. 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. 

14. LAPA 

Vir lapa besprekings en kostes kontak: Ria van Straaten 

(s) - 076 474 9708 

(w) - 051-436 6770 

(E-pos) lapa@lfskool.co.za 

15.  ECO-SCHOOLS (Skool Program)  

 ECO-SCHOOLS het die jaar afgeskop met 'n projek om swartsakke in te samel vir opruiming op die 

skoolterrein. Dankie aan elke leerder wat hierdie projek sover ondersteun het. Dit is lekker om op die 

skoolterrein rond te loop en te sien hoe mooi en netjies die terrein is.  

Julle kan nog swartsakke bring vir die res van die jaar.  

Juffrou Mariette en haar ywerige tuinmakers het aan elke klas ook 'n spekboompie voorsien om in die klas 

te sit. Dit kikker die klaskamer op en voorsien sommer nog suurstof vir die klas. 

16. GHOLFDAG 2021 

  

Lettie Fouche Gholfdag 

Maandag - 9 Augustus 2021 

Schoeman Park Gholf Klub 

 

Vir meer inligting kontak Anel Vermeulen op 084 440 5290 of anelvermeulen2@gmail.com  

 

16. 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

