
 
KWARTAALBRIEF 2021 

DERDE KWARTAAL 
1. BELANGRIKE DATUMS 

Koshuis Uitnaweke: Vrydag, 20 Augustus 2021 @ 13:30 uit – Sondag, 22 Augustus 2021 vanaf 14:00 terug. 
Vrydag 10 September 2021 @ 13:30 uit – Sondag 12 September 2021 vanaf 14:00 terug.  

Skool Sluit: Vrydag, 1 Oktober 2021 @ 10:00. Kosgangers kan alreeds op 30 September 2021 om 14:00 by die koshuis afgehaal 
word.  
Die koshuis sluit om 10:00 op 1 Oktober 2021 en AL die kinders moet dan uit die koshuis wees. 

Skool Heropen vir die 
vierde kwartaal: 

Maandag, 11 Oktober @ 08:00. 
Kosgangers kan alreeds 10 Oktober 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 : Winter & Lente 

Alle werk wat aangebied word, word rondom bogenoemde onderwerpe gedoen, bv. As die onderwyser taal aanbied en die onderwerp is 
Troeteldiere, Plaasdiere, Wilde-diere, Insekte & Waterlewe dan word alle woordeskat rondom die tema 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 
Skoolklere is nou beskikbaar om te koop by Sandre Embriodery in Chris van Niekerk Straat 41, Generaal de Wet, 
Bloemfontein te koop wees. Telefoon nommer is 051 522 9725. 
Skoolklere sal nie meer by die skool beskikbaar wees nie. 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. 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. 
 

Mev Fourie was die afgelope tyd baie siek gewees, maar ons is dankbaar dat sy herstel het.  Alles is in die koshuis in plek, om aan ons kinders die 
nodige beskerming te bied teen die virus en die nodige voorsorgmaatreëls word daagliks toegepas. 
5. SPORT 

Tydens die COVID tydperk het die skool baie struikelblokke ervaar en baie beperkings geplaas op aktiwiteite. Ons wil aan elke onderwyser wat 
seker gemaak het dat hul klas op 'n veilige wyse gaan stap het of aan Groot Motoriese vaardighede deel geneem het baie dankie sê vir u 
bereidwilligheid om aan te pas en buite die boks te dink.  
Met nuwe regulasies wat bekend gemaak is, is die skool se bestuur in konsultasie met die belange persone om te sien hoe die skool stelselmatig 
op 'n veilige wyse weer sport kan beoefen. Hou die nuusbriewe dop vir enige inligting rakende die sport. 

6.      SKOOLVERLATERS 

Dit is amper tyd vir ons skoolverlaters om ‘n spesiale skoolverlaters funksie by die Lettie Fouché Lapa by te woon.  Ons moedig u as ouers / wettige 
voogde aan om u kind se uitrusting so gou as moontlik aan te skaf.  Die funksie sal formeel wees en elke skoolverlater se ete sal deur 'n borg betaal 
word.  Indien u as ouers / wettige voogde hierdie geleentheid saam met u kind wil bywoon is u baie welkom, maar u sal verantwoordelik wees vir 
die koste van u maaltyd.  Gedurende die derde kwartaal sal u 'n formele uitnodiging ontvang.  Ons wil die geleentheid 'n onvergeetlike aand vir 
ons kinders en ouers maak. 

7. MEDIES 

Kinders wat siek is, moet asseblief tuis bly. Dit sluit in alle griep simptome, koors en maagaandoenings. Geen oop wonde word toegelaat by die 
skool nie. Indien daar vermoed word dat ‘n kind kontak gehad het met iemand met Covid 19, moet hulle asseblief nie skool toe stuur voordat die 
dokter toestemming gee, of die Covid toets negatief is. 

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 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. 
9. FINANSIES 

Vanaf 1 Mei 2021 sal die skool ‘n kontant vrye skool wees. Geen geld sal by die skool ontvang word nie. 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. 
 

E-pos asseblief ŉ afskrif van u betaling na finansies@lfskool.co.za, vir aandag MARIEKA. 
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 die skool in kennis stel. 

10. MAATSKAPLIKE DIENSTE 

Sommige leerders 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. 

11. PERSONEELAANGELEENTHEDE 

• Mev. A Holtzhausen  van Groep 17 is terug van kraamverlof. 

• Mej. C Malan van Groep 10 het verloof geraak gedurende die skool vakansie. 

• Mev. R Jansen van Rensburg van Groep 5 het ouma geword. 

• Mev. T van der Linde het die einde Junie bedank en Mev. N Smith is in haar plek aangestel. 

• Mev. N Fourie het einde Julie bedank.  
12. 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 en glas bottels (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. 

13.  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. 

14. POPIA 
Neem kennis dat Lettie Fouché-skool vanaf 01 Julie 2021 aan die POPIA vereistes sal voldoen. Die skool werk tans hard aan die 
risikobeoordelingsfases van die POPIA en die implementering van die beleid. 
Dankie vir u samewerking. Vir enige navrae, kontak die kantoor  

15. TEN SLOTTE 

Met ‘n fantastiese personeelkorps wat ons leerders met die grootste liefde en deernis help op hulle pad na sukses om hulle volle potensiaal in die 
lewe te bereik  en met wonderlike ouers wat so betrokke is by ons skool kan dit net goed gaan hierdie 3rd kwartaal. Ons sien uit na hierdie kwartaal 
met u elkeen. – Mnr. A Jordaan  

 
Vriendelike Groete, 
 
 
___________________ 
Mnr. A Jordaan 
Skoolhoof 


