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Jaargang 25  |KORONA-WEERGAWE  | 18 FEBRUARIE 2021 |d6 Communicator www.riebie.co.za 

Saam bou ons ’n nalatenskap ~ vandag! 

Building a legacy together ~ today! 

Hooftrekke 

POTLOOD EN UITVEËR 
Ek deel graag die volgende met die ouers en onderwysers: 
 

Potlood : Ek's jammer! 
 

Uitveër : Waarvoor? Jy het mos nie iets verkeerd gedoen nie..... 
 

Potlood : Ek is so jammer dat jy as gevolg van my seerkry. As ek 'n fout maak, is jy altyd 
daar om dit reg te maak. Maar namate jy my foute laat verdwyn, verloor jy 'n 
deel van jouself. Jy word net al hoe kleiner.... 

 

Uitveër : Dis waar, maar ek gee nie regtig om nie. Ek is mos gemaak om dit te doen. Ek 
is gemaak om jou te help wanneer jy ook al iets verkeerd doen. En selfs al sal 
ek eendag heeltemal daarmee heen wees en jy my met 'n ander een vervang, 
is ek eintlik baie gelukkig in my werk... Hou nou maar op bekommerd wees. Ek 
haat dit as jy hartseer is! 
 

Hierdie gesprek tussen die potlood en uitveër is so op ouers en kinders van toepassing.... 
 

 Kinders is die potlode en ouers die uitveërs.... Ouers is altyd daar vir hulle kinders.... 
 

 Hulle hanteer die foute en somtyds kry hulle self as gevolg daarvan seer.... 
 

 In die proses word hulle kleiner (ouer) en uiteindelik is hulle nie meer daar nie.... 
 

 Kinders vind mettertyd iemand in hulle ouers se plek (huweliksmaat), maar ouers is nog steeds 
daar vir hulle kinders en sal altyd alles in hulle vermoë doen om die kinders se kommer of 
hartseer minder te maak of te laat verdwyn... . 
 

Ek was nog my hele lewe lank 'n potlood. En dit maak my baie seer om my ouers, wat my uitveërs 
is, onder my oë te sien wegkrimp! Ek besef baie goed dat ek eendag net met die uitveër frummels 
en herinneringe van wat ek gehad het sal sit.... 
 

......En hierdie lofrede is vir elke ouer wat hulle allerbeste vir hulle kinders gee!!! 
 

You cannot escape the responsibility of 
tomorrow by evading it today. 

 

~ Abraham Lincoln ~  
 
 

 
 

http://www.riebie.co.za/
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OUER-INLIGTINGVERGADERINGS 
‘n Opregte dankie aan elke ouer (Graad 1 – Graad 3) wat die ouer-inligting vergaderings verlede 
Saterdag bygewoon het. Anders as vorige jare, het die skool besluit om die inligtingsessies op 
Saterdae te hou, om soveel moontlik gesinne te bereik binne die COVID-19 regulasies. 
 
Op 20 Februarie 2021 sal die Graad 4 – Graad 7 ouers die geleentheid kry om ‘n inligtingsessie by 
te woon. Ons sien uit daarna om u by die skool te ontvang.  

 
AKADEMIE IN ‘N VEILIGE OMGEWING 
Onthou: Ouers, onderwysers, en leerders is voortdurend besig om aan te pas by die nuwe uitdagings 
om effektiewe akademiese vordering te bewerkstellig, binne die raamwerk van veiligheid en 
gesondheid. Hier by die Riebies het ons verlede jaar die pas aangegee, en met ons gemeenskap se 
vertroue en ons entoesiastiese personeel, gaan ons beslis weer so maak.  
 
Ouers en onderwysers se oorheersende gevoel is om hulle gesinne, en veral die leerders, te 
beskerm. Ek herinner ouers dat die verantwoordelikheid op elke individu berus om in hierdie tyd 
gesond te bly.  
 
Indien u kind enige van die onderstaande simptome toon, moet u asseblief u kind by die huis hou en 
indien nodig ‘n mediese praktisyn raadpleeg.  
 

• Hoë koors 

• ‘n Moeë gevoel 

• Hoes 

• Lyfseer 

• Geblokte of toe neus 

• Loopneus 

• Seerkeel 

• Diarree (‘n loopmaag) 
 

 
KOMORBIDITEITE & LEERDERS - SKOOLBYWONING  
‘n Opregte dankie aan elke ouer wat in hierdie onsekere tyd, en onder baie moeilike omstandighede, 
hul kind/ers met skoolwerk gehelp het. Ek het ongelooflike dankbaarheid hiervoor.  
 
Ouers, personeel en leerders is besig om by die nuwe norme en standaarde van onderrig aan te 
pas. Veiligheid, gesondheid en akademiese vordering is gemeenskaplike doelwitte. Gesprekke 
tuis gaan tans oor die opsies van tuisonderrig of terugkeer na kontak-onderrig. Neem asseblief die 
regte besluit in belang van u gesin en nie in belang van wat u vriendekring se opinie is nie. Ouers se 
oorheersende gevoel is om hulle gesinne en veral hul kind/ers te beskerm. Die verantwoordelikheid 
berus op elke individu om vrede en vreugde in u eie huisgesin te skep.  

 
Hier volg meer verduidelikings en riglyne om leerders en ouers met komorbiditeite te akkommodeer 
en sodoende hulp te verleen:  
 
 
1. LEERDERS MET KOMORBIDITEITE 

Die skool is deeglik bewus dat daar leerders is met onderliggende siektetoestande. Die volgende 
is slegs voorbeelde van onderliggende siektetoestande: 
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▪ Kardiovaskulêre siektes 
▪ Asma 
▪ Bloeddruk 
▪ Diabetes 
▪ Kanker 
▪ HIV 
▪ Obesiteit (Liggaamsmassa Indeks 40 en hoër) 
 

Kontak asseblief vir Mev. A. Mulder by die skool indien u kind/ers enige onderliggende 
siektetoestande het. Dit is baie belangrik dat die skool hiervan in kennis gestel word en die 
nodige dokumentasie voltooi word. 
 

 
 

2. OUERS OF VOOGDE MET KOMORBIDITEITE 
Daar is ook ouers of voogde wat bekommerd is om hulle kind/ers terug te stuur skooltoe, as 
gevolg van persoonlike redes, soos byvoorbeeld: die inwoning van grootouers, veiligheid by die 
skool, ouers wat moontlik self onderliggende siektetoestande het, ensovoorts.  
 

Kontak asseblief vir Mev. A. Mulder by die skool om meer inligting rakende hierdie punt te bekom. 
 

 
 

3. LEERDERS SKOOLBYWONING 
Ouers wat hul kinders uit die skool haal vir die res van 2021, moet besef dat indien die leerder 
nie by ‘n geregistreerde tuisonderrig instansie ingeskryf word nie, die leerder sy/haar graad in 
die komende jaar sal moet herhaal, indien ‘n ouer weer aansoek vir ‘n leerder by ‘n hoofstroom 
skool wil doen. 
 
Leerders tussen die ouderdom van 7-jaar en 16-jaar oud (Graad 1 tot Graad 9) is skoolpligtig,  
soos vervat in die Staatskoerant 33150 van die Departement van Basiese Onderwys. 
 
Volgens die bywoning-bepalings in die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 (SASW), moet ’n 
ouer wat nie die skoolplig-bepalings wil nakom nie, toestemming by die Provinsiale Onderwys 
Departement verkry om dit te doen. Indien toestemming verkry is, sal die leerder nie meer ‘n 
ingeskrewe leerder by die skool wees nie en moet die ouers die leerder vir tuisonderrig by ‘n 
kurrikulum verskaffer registreer, wat die leerder aan die einde van die jaar vir die betrokke graad 
sal sertifiseer.  

 
Die skool sal alles moontlik doen om ‘n veilige omgewing vir leerders te verseker.  
 
Skole is nie verplig om leerders te ondersteun wat tuisbly wanneer die skole oop is nie, tensy die 
leerder ‘n onderliggende gesondheidstoestand het wat hom/haar meer vatbaar vir COVID-19 kan 
maak. Die Riebies sal in so ‘n geval steeds toesien dat die betrokke leerder die nodige skoolwerk 
ontvang. Neem asseblief in ag dat die skoolfonds steeds gehef sal word en dat die betrokke 
leerder wel skool toe moet kom wanneer formele assesserings gedoen word.  
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SKOOLGELDE VIR 2021 

GRAAD 1 
❖ Tydens inskrywing        R  1, 450.00 
❖ 1 Januarie 2021 – 1 November 2021 (R1, 450.00 x 11 maande)  R15, 950.00 

 

TOTAAL          R17, 400.00 
 

OF 
 

❖ Tydens inskrywing        R  1, 450.00 
❖ Eenmalige betaling van R14, 500.00 vir skoolfonds voor of op   R14, 500.00 

28 Februarie 2021, om te kwalifiseer vir een maand korting  
(R15, 950.00 - R1, 450.00 = R14, 500.00). 
TOTAAL          R15, 950.00 
 

GRAAD 2 – GRAAD 7 
❖ 1 Januarie 2021 – 1 November 2021 (R1, 450.00 x 11 maande)   R15, 950.00 

 

OF 
 

❖ Eenmalige betaling van R14, 500.00 vir skoolfonds voor of op    
28 Februarie 2021, om te kwalifiseer vir een maand korting  
(R15, 950.00 - R1, 450.00 = R14, 500.00). 
TOTAAL          R14, 500.00 

 

GRAAD R 
❖ Tydens inskrywing        R  1, 530.00 
❖ Skoolgelde (R1, 530.00 x 12) -      R18, 360.00 

die eerste maand se betaling moet gedoen word voor of op  
30 November 2020 en die laaste betaling teen 1 November 2021.  
TOTAAL          R19, 890.00 

 

OF 
 

❖ Tydens inskrywing        R  1, 530.00 
❖ Eenmalige betaling van R16, 830.00 voor of op 28 Februarie 2021, R16, 830.00 

om te kwalifiseer vir een maand korting (R19, 890.00 - R1, 530.00  
= R18, 360.00). 
TOTAAL          R18, 360.00 

 

Algemeen: 
Ouers moet asseblief daarop let dat die skoolgelde vir 2021 jaarliks gehef word en nie maandeliks 
nie. 
 

RIEBIE RAKKERS NASKOOLSENTRUM 

Naskoolgelde (R785.00 x 12)       R9, 420.00  
TOTAAL          R9, 420.00 
 

❖ R785.00 x 12 maande waarvan die eerste maand se betaling gedoen moet word voor of op             
1 Januarie 2021 en die laaste betaling teen 1 Desember 2021. 

 

OF 
 

❖ Eenmalige betaling van R8, 635.00 voor of op 28 Februarie 2021, om te kwalifiseer vir een maand 
korting (R9, 420.00 - R785.00 = R8, 635.00).  
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ARTIKEL 18 A 
Donasies aan Laerskool Van Riebeeckpark kwalifiseer vir aftrekking van inkomstebelasting, 
ingevolge Artikel 18A van die Inkomstebelastingwet.  
 
'n Geldige belastingkwitansie sal deur die skool aan die skenker voorsien word, as bewys van die 
ontvangste van ‘n bona fide donasie. 
 
Ouers, enige ander persone en selfs besighede, wat 'n bona fide donasie maak aan Laerskool Van 
Riebeeckpark, is geregtig op 'n belasting aftrekking van die donasie teenoor hulle belasbare 
inkomste indien: 
 

1. Die eis ondersteun word deur die geldige kwitansie vir die donasie wat gemaak is; en 
 

2. Die donasie nie meer as 10% van die skenker se jaarlikse belasbare inkomste oorskry nie. 

 
 
SKOOLTYE 
Ek herinner ouers dat die skool se hekke reeds om 06:45 oopgesluit word.  

 

Leerders se temperatuur word op die volgende tye gemeet: 
 

Hasie Kwassie  06:45 – 07:15 

Graad 4 – Graad 7  06:45 – 07:25 

Graad 1 – Graad 3  06:45 – 07:40 
 
Die skool sluit daagliks as volg: 
 
Maandae – Donderdae     Vrydae 
Hasie Kwassie  12:30    12:30 
Graad 1 en Graad 2  13:30    12:30 
Graad 3   13:45    12:45 
Graad 4 – Graad 7  14:00    13:00 
 
Daar is enkele ouers wat nie leerders betyds afhaal nie. Ek doen ‘n beroep op ouers om nie hulle 
kinders voor die hekke in die middae te laat wag nie. Die veiligheid van u kinders is vir ons belangrik.  
 
Die skoolgebou word om 14:15 gesluit, sodat sanitasie volgens die COVID-19 regulasies kan 
plaasvind.  
 

“Speak to your children as if they are the wisest, kindest, most beautiful and magical humans on 
earth, for what they believe is what they will become.” 

 

~ Brooke hampton ~  
 

 
 

V Botha  | Skoolhoof 
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MERIETE ERKENNINGSBALKIES - 2020 
Leerders wat vir balkies gekwalifiseer het en merietebriewe ontvang het, kan die balkies by Me van 
Niekerk aankoop tot en met 28 Februarie 2021. Plaas asseblief die korrekte bedrag, soos op die 
brief aangedui, saam met die merietebrief, in ‘n koevert. Skryf u kind se naam en graad bo-op, asook:  
AANDAG: Me Van Niekerk. Leerders handig die koeverte by hul klasonderwysers in. 

ATLETIEK 
Dit blyk dat daar heel moontlik geen atletiekbyeenkomste gedurende hierdie kwartaal gaan plaasvind 
nie. Indien daar leerders is wat sou belangstel om by “klub-atletiek” aan te sluit (waar daar moontlik 
deelname aan byeenkomste gaan wees), kan daar direk met Mnr. Wilhelm Bester 
(wilhelm@riebie.co.za) of Mnr. Hendrik van Staden (hendrik@riebie.co.za) kontak gemaak word. Die 
registrasie en prosedures sal aan u deurgegee word. Daar sal ook voorsiening gemaak word vir 
leeders om met hul betrokke afrigters by die skool te oefen .  
 

NETBALPROEWE 
Die tyd het aangebreek vir die netbalseisoen om te begin. Die skool gaan reeds volgende week 
proewe vir die dogters hou en die oefeninge sal die daaropvolgende week begin. Ons vra dat ouers 
asseblief mooi na die tabel hieronder sal kyk en seker maak u dogter woon die proewe by wanneer 
dit haar ouderdomsgroep is. Die oefengroepe (A, B en C) is reeds bekend gemaak.  
 

➢ Wie moet die proewe bywoon?  
• Dogters wat gekies is vir die A, B en C oefengroepe. 
• Nuwe leerders in die skool. 
• Leerders wat nie verlede jaar die proewe bygewoon het nie. 
 

Let asseblief daarop dat slegs oefengroepe vir die oefeninge gekies sal word en nie spanne nie.  
 

Indien dogters van buite af inkom moet hulle asseblief van die sporthek agter die verspringputte 
gebruik maak. Hierdie hek sal ook gebruik word om te verdaag. Onthou om jou tekkies aan te trek 
en jou eie waterbottel saam te bring. Alle COVID-19 regulasies sal gevolg word.  
 

OUDERDOMSGROEP DAG EN DATUM TYD 

O/10 22 FEBRUARIE 2021 14:15 – 15:00 

O/11 23 FEBRUARIE 2021 14:15 – 15:00 

O/13 24 FEBRUARIE 2021 14:15 – 15:00 

O/12 25 FEBRUARIE 2021 14:15 – 15:00 

Akademie 

Sport 

mailto:wilhelm@riebie.co.za
mailto:hendrik@riebie.co.za
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RUGBY OEFENING 
Die rugby oefening gaan fokus op vaardighede en geen fisiese kontak sal plaasvind nie. Indien 
leerders nie die dag by die skool is nie en die middag oefen, moet hulle asseblief van die sporthek 
agter die verspringputte gebruik maak, waar hul temperatuur gemeet sal word voordat hulle die 
oefening kan bywoon. Alle COVID-19 regulasies sal gevolg word. Seuns moet hul eie waterbottels 
saambring.  
 
Daar sal op hierdie stadium nie oefening vir die O/7- en O/8 seuns wees nie. Daar sal wel op ‘n latere 
stadium vir hierdie seuns voorsiening gemaak word.  
 
Oefening sal op 22 Februarie 2021 begin en die tye hieronder sal op ‘n weeklikse basis van 
toepassing wees.  
 

MAANDAE 
O/9 & O/10 14:15 – 15:00 

O/11, O/12 & O/13 15:00 – 15:45 

 

DINSDAE 
O/11, O/12 & O/13 14:15 – 15:00 

O/9 & O/10 15:00 – 15:45 

   

WOENSDAE 
O/9 & O/10 14:15 – 15:00 

O/11, O/12 & O/13 15:00 – 15:45 

   

DONDERDAE 
O/11, O/12 & O/13 14:15 – 15:00 

O/9 & O/10 15:00 – 15:45 

 
 

REVUE 
Slegs leerders wat ‘n uitnodiging vir ‘n tweede oudisie ontvang, sowel as nuwe leerders in die skool, 
mag hierdie oudisie bywoon. Uitnodigings sal voor/op 19 Februarie 2021 uitgaan.  
 
Oudisies gaan baie streng wees. As gevolg van die COVID-19 regulasies is die skool genoodsaak 
om slegs 80 lede vir 2021 se revue te kies.  
 
Oudisies sal op 22 Februarie 2021, tussen 17:00 – 18:00, in die skoolsaal plaasvind. Leerders kan 
gemaklik aantrek en water saambring. Alle leerders moet met ‘n masker aanmeld. Leerders se 
temperatuur sal geskandeer word en hande sal gesaniteer word. Leerders sal voor/op 26 Februarie 
2021 per brief in kennis gestel word, indien hulle die oudisie geslaag het. Oefening begin reeds op 
1 Maart 2021. 

Kultuur 
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REDENAARS 
Ons bring onder ons ouers se aandag dat die Super 12 Redenaars tot ‘n latere stadium in die jaar 
aangeskuif word. As gevolg van hierdie verskuiwing, het die skool dit goedgedink om die 
Afrikaanse Interne Redenaars te skuif, na die volgende datums soos hieronder. Dit sal 
leerders meer tyd te gee vir voorbereiding.  

 
Die Afrikaanse Interne Redenaars datums vir die verskillende grade is as volg: 
 
6 April 2021  Graad 6 & Graad 7 
7 April 2021  Graad 4 & Graad 5 
13 April 2021  Graad 2 & Graad 3 
14 April 2021  Graad 1 
 
 
Nota: Engelse Interne Redenaars sal in die tweede kwartaal plaasvind.  
 

    Temas   Temas 

Graad    Afrikaans   Engels 

Graad 1 – 3   Kaalvoet   Beauty 

     Wonder   Cloud 

     Fees    Boxes 

 

Graad 4 – 5    Letters   Think 

     Voetspore   Proud 

     Voel    Save 

     Kaalvoet   Beauty 

     Wonder   Cloud 

     Fees    Boxes 

 

Graad 6 – 7   Toekoms   Toxic 

     Liefhê    Trash 

     Afronding   Face 

Letters    Think 

     Voetspore   Proud 

     Voel    Save 
 

Tydsduur: 
Die tydsduur vir toesprake is as volg: 

• Graad 1 – 3   : 2 – 4 minute 

• Graad 4 – 5  : 3 – 5 minute 

• Graad 6 – 7  : 4 – 6 minute 

 

Privaat persone en Instansies wat u kan kontak vir hulp met die skryf van toesprake: 

• Lydia Swanepoel  073 829 0593 

• Anserie Badenhorst  083 501 1913 

• Ster Redenaars  www.sterredenaars.co.za 
 

http://www.sterredenaars.co.za/
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OLYF 
Mev. Ansa Mulder wil graag, uit haar hart uit, baie dankie sê vir elke liewe mamma wat haar weg 
oopgesien het om by die skool se toebroodjie-projek betrokke te raak. Ons waardeer julle opreg ! 
 
 
 

RIEBIE RAKKERS NASKOOLSENTRUM 
 

Kontaknommers as volg: 
 
➢ Junior Naskoolsentrum :  076 515 5497 

 

➢ Senior Naskoolsentrum :  082 265 4909 
 
 

Vir enige navrae of klagtes, e-pos gerus vir Mev. T. Abrahams by teresa@riebie.co.za  
 
 
 
SPYSKAART VIR DIE WEEK: 22 – 26 FEBRUARIE 2021 
 

MAANDAG Hamburger Vrug / Toebroodjie en Sap 

DINSDAG Spaghetti Bolognaise Toebroodjie en Sap 

WOENSDAG Macaroni en Kaas Vrug en Sap 

DONDERDAG Chip Roll Vrug / Toebroodjie en Sap 

VRYDAG Gevulde vetkoek Roomys / Skyfies / Konfyt-vetkoek 

 
*** Die spyskaart is onderhewig aan veranderings.  

 

Algemeen 

mailto:teresa@riebie.co.za

