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Dis hóé ons die wát doen

Uit die hoof se hartskamer vir 2020
Beste Ouers
Baie welkom in die splinternuwe derde dekade van die derde millennium by Laerskool Constantiapark. Ons wens u iedereen
'n voorspoedige 2020 toe met die hoop dat u voorspoed, goedheid en guns sal beleef. In die besonder spreek ons die
vertroue uit dat ons andermaal 'n nouverweefde vennootskap as skoolgemeenskap tussen onderwysers, ouers en leerlinge
deur die loop van die jaar sal kan handhaaf.
Ons is opgewonde oor die deeglike beplanning wat die 2020 akademiese jaar voorafgegaan het. Ons is ook besonder
entoesiasties om die belange van elke kind se unieke behoeftes te dien. Ons verseker u van hoë gehalte waardegedrewe
onderwys wat impliseer dat ons met empatie elke kind deur bemoeienismakende opvoeding, hom/haar op sy/haar weg na
volwassenheid lei.
Ons wil u vriendelik versoek om geesdriftig deel te neem aan u kind se opwindende opvoedingsreis. Wees saam met hulle
opgewonde wanneer u hulle ondersteun en motiveer om die talryke geleenthede wat ons wonderlike skool bied met albei
hande aan te gryp. Ons as onderwysers staan slaggereed om u en u kind by te staan om van 2020 'n wonderlike ervaring te
maak.
Ons staan almal voor die ongeskrewe boek van 2020 by Laerskool Constantiapark. Ons kyk met verwagting na die skoon
bladsye. Ons gaan self nou die verhaal as mede-outeurs skryf. Die boek se titel heet: “Om geleenthede aan te gryp.” Kom
skryf lustig saam!
Ek herinner u daaraan dat my deur vir elke kind, ouer en onderwyser wyd oopstaan.
Beste wense vir 'n jaar van saam staan en saam skryf aan 'n onvergeetlike CP-verhaal in 2020.

Dr. Louis Dey
Hoof

WELKOM IN 2020!

Dis hóé CP
die wát doen!

CP groet 'n Rooikat
met hartseer!
Dit is met leedwese dat Bokamoso
Matlakala in Graad 3 van 2019 aan die
begin van die vakansie noodlottig
verongeluk het. Ons harte en gebede
bly by sy gesin wat hierdie hartseer
moes verwerk en die jaar op 'n
hartseer noot moet aanpak. Ons het
mooi herinneringe aan hierdie Rooikatmannetjie van ons wat ons koester.

'n Spesiale Oriënteringsvergadering:
Saterdag, 25 Januarie 2020 (Personeelkamer)
Klasverteenwoordigers woon vanjaar 'n baie
belangrike vergadering op Saterdagoggend,
25 Januarie 2020, om 11:00 by.
Ouerverteenwoordigers van alle aktiwiteite by
Laerskool Constantiapark sluit 12:00 by hierdie
vergadering aan vir 'n nuwe ondersteuningspad vir
Laerskool Constantiapark wat aangelê word.
Ons vra baie mooi dat hierdie 'n prioriteitsaantekening in die dagboek is.

OUERAANDE
Om die jaar ten volle ingelig aan
te pak, is bywoning van die
ouervergaderings baie
belangrik.
Onderwys is dinamies en dit
beteken dat as ons ons kinders eerste
stel, moet ons voortdurend
aan die voorpunt van ontwikkeling in
onderwys staan en ons planne aanpas om
ons kinders te beveilig en te bevoordeel, daarom is
“dieselfde” nie deel van die CP-woordeskat nie!
Tema en sprekers:
2020: Dis hóé ons die wát doen!
Dr. Louis Dey (HOOF)
Akademie en aangepaste kurrikulums:
Me. Annieka Moolman (Adjunkhoof: Akademie/IT/
Bemarking
Beleide in CP-Styl:
Mnr. Francois van Staden (Adjunkhoof: Sport en
Dissipline)
DINSDAG, 21 JANUARIE 2020
Ouerdag: Graad R en 1
13:00 - 18:00 Individuele afsprake
18:00 - 19:00 Graadgesprekke in VOOGKLASSE
19:00
Klasverteenwoordigers: Saal

Rooiletter-wegspringdatums vir die Rooikat-dagboek:
15/1
15/1
16/1
17/1
21/1
22/1
24/1
27/1
28/1
30/1
31/1

2020-Skooljaar begin op 'n hoë noot!
Gr. R-byeenkoms
Handboek-uitreiking: Gr. 6 & 7
Gr. 1-byeenkoms
Handboek-uitreiking: Gr. 4 & 5
Atletiek: Huissport
Oueraand: Graad 4 en 7
Ouerdag: Graad R en 1
Ouerdae: Graad 2 - 3
Ouerdae: Graad 5 - 6
Swem: Huisgala
Voortrekkers: Formele Opening
Atletiek: Kruinsig (weg)
Atletiek: Rooihuiskraal
Ouer-Kenmekaar

Ouerdag: Graad 7
17:00 - 18:00 Graadgesprekke in VOOGKLASSE
18:00 - 19:00 Inligtingsvergadering: SAAL
19:00
Klasverteenwoordigers: Saal
Ouerdag: Graad 4
17:00 - 18:00 Inligtingsvergadering: SAAL
18:00 - 19:00 Graadgesprekke in VOOGKLASSE
19:00:
Klasverteenwoordigers: Saal
WOENSDAG, 22 JANUARIE 2020
Ouerdag: Graad 2 en 3
14:00 - 18:00 Individuele afsprake.
18:00 - 18:15 Alle ouers word eers in die SAAL ontvang.
18:15 - 19:00 Graadgesprekke in voogklasse.
19:00
Klasverteenwoordigers: Saal
Ouerdag: Graad 5 en 6
17:00 - 18:00 Inligtingsvergadering: SAAL
18:00 - 19:00 Graadgesprekke in voogklasse.
19:00
Klasverteenwoordigers: Saal

Kommunikasieplatforms

Nuwe webblad

Totsiens TOEP! D6 is die kommunikasie-megafoon van
2020!
Ons het vir die afgelope jaar alle inligting vir u gemak op
die skool se TOEP gelaai en ook op die D6kommunikeerder. Die ontwikkelaars van die Toep het
aangedui dat daar eindelose probleme met die Toep op
die Playstore is en die afgelope 6 maande hou ons die Toep
op 'n alternatiewe manier aan die lewe. Einde Januarie
staak ons die gebruik van die Toep en skakel ons oor na
net die Kommunikeerder. Alle inligting sal dus net tot
einde Januarie op beide platforms gelaai word en van dan
af net op die D6-kommunikeerder wat ook as 'n Toep/APP
op die selfoon geïnstalleer kan word en baie gerieﬂik is.
Alle kommunikasie rakende akademie, asook buitekurrikulêre aangeleenthede verskyn op die D6kommunikeerder vir u kennisname. Omsendbriewe,
kwartaal- en jaarprogramme, asook eksamenafbakenings
sal hier beskikbaar wees. Huiswerk vir die Juniorfase sal
ook op die Toep verkry kan word.
Laai asseblief so gou moontlik die D6-Kommunikeerder
af. Ons gaan ook 'n uitnodiging na die D6-Toep toe stuur
wat u aanvaar en dan is die inligting steeds ﬂink op u foon
in u handpalm.
Ons heg die installasie-inligting aan; dis gelukkig 'n baie
eenvoudig en pynlose proses.

Ons is besig met die ontwikkeling van 'n nuwe
webblad. Alle saakmakende inligtingsbriewe sal ook hier
afgelaai kan word of direk met 'n skakel van D6 af bereik
kan word. Ons hou u op hoogte dat u dadelik gaan loer
sodra die nuwe webblad op die lug is.
Hierdie kommunikasiestroping na minder wat u vinniger
toerus met meer, behoort elke ouer se wêreld in 2020
sommer baie gemaklik te laat ontvou!

CP-Toestemmingsbriewe vir leerlinge
om aan sport deel te neem en om in die
media te verskyn.

Ons versoek u vriendelik om hierdie vorm (vir elke kind
afsonderlik) eenmalig hierdie jaar te voltooi. Allergieë
moet asseblief duidelik op hierdie vorm aangetoon word.
Die voogpersoneel sal dit met die betrokke
organiseerders koördineer vir elke aktiwiteit waar dit
benodig word. Baie dankie vir u samewerking in hierdie
verband.
Leerlinge ontvang ook 'n toestemmingsbrief vir die
gebruik van foto's deur die loop van die jaar. Hierdie is 'n
kennisname dat foto's of videomateriaal van leerlinge van
ons skool in die media en op bemarkingsplatforms gebruik
gaan en kan word. Elke CP kry so brieﬁe om in te vul.

Dis hóé

ons die wát doen

Sluitkassies

CP se Ondersteuningsentrum

Sluitkassies kan by die skool gehuur word teen R70 per
jaar. Die gebruik daarvan kan 'n oorvol boektas baie ligter
maak! Leerlinge wat reeds 'n sluitkassie gebruik kry
voorkeur (vanweë beperkte hoeveelhede) en kan vanaf
Donderdag,16 Januarie, by mnr. Heinrich Swart in die
administratiewe blok tussen 07:30 en 08:00 bespreek
word met betaling per koevert met naam, van en graad.
Eie slotte moet voorsien word. Hier is die sluitkassierooster: Donderdag- en Vrydagoggend: gr. 6 en 7.
Maandag- en Dinsdagoggend: gr. 4 en 5.

Ons is bevoorreg om ook 'n Leerlingondersteuningsentrum op ons terrein te kan bedryf met leerling- en
ouerondersteuning sonder weerga. Me. Salomi Morkel is
die koördineerder van die sentrum en me. Yolandi Greef is
haar administratiewe assistent wat sorg dat
kommunikasie en verslae deeglik in plek is vir elke ouer en
sy kind. Professionele persone vorm deel van die sentrum
wat allerlei ondersteuning bied van spraakterapie en
arbeidsterapie tot emosionele steun of sommer net
wanneer dit nodig is met 'n drukkie of drie! Hierdie
Ondersteuning-sentrum sorg dat alle CP-harte rustig kan
klop. Hulle bied akademiese, emosionele en maatskaplike
steun wanneer dit nodig is.
Maak gerus kontak met me. Morkel as daar iewers 'n
wolkie op die horison verskyn. Elke
wolk kry 'n goue rand by die gawe ondersteuningsentrum
wat ons skool omarm en ons kinders en ouers teen die
hart koester!
Kontaknommer: 012- 761 9500 x 9515

Pienk Pêrel-Projek
CP-harte klop omgee! Die Pienk Pêrel-projek is die CPOmgee–inisiatief om CP-maatjies in nood se behoeftes aan te spreek.
Hierdie is 'n ouergedrewe inisiatief waar CP's omgee wys deur 'n
ekstra handjie of randjie te gee vir daar waar die uitdagings eindeloos
die horison vertroebel. Maak gerus kontak met hierdie mooi manier
van ons ouers om mekaar se kinders te ondersteun deur kontak te
maak met me. Corné Grové (082 383 6984). Ouers kan haar direk
kontak of via me. Salomi Morkel van ons Ondersteuningsentrum.

Nuwe Personeel
Baie welkom aan die nuwe personeel wat vanjaar by ons CP-span aansluit. Mag elkeen in die son baai terwyl hulle spore op
die maan trap. Mag elkeen se hart jubel as hy skool toe ry en sonder huiwering elke dag gryp! Elkeen by CP is voluit vrolik vir
elke klas vol vonkelogie-CP's met 'n onblusbare lus vir leer en om nuwe dinge binne en buite die klasse te ervaar!
Ons strewe na 'n uitsonderlike skool waar die nie net uitnemendheid die norm word nie, maar die alledaagse uit sy skoene
gelig word en hóé ons die wát doen, elkeen se skoolpad 'n
verrukking maak. Ons lê graag nuwe paaie aan, want nuwe
paaie bring altyd groei; nuwe uitdagings stimuleer elke
onderwyser en bied geleentheid vir onblusbare
entoesiasme, maar ook asembenemende ontdekkings.
Daarom maak ons ook interne skuiwe om strategiese
personeelontwikkeling en -groei te stimuleer. Loer gerus na
hoe ons in 2020 ook nuwe paaie aangelê het.
Welkom ook aan nuwe klasassistente wat by ons aansluit en
by voorbaat dankie vir die baie balle wat julle vir ons op
unieke maniere gaan help balanseer om ons drome te laat
ontvou!

Staan saam, wen saam!

Gr. 4: Me. Alza
van Huyssteen
(Wiskunde/Graadvoog)

Gr. 4: Me. Annari
van der Poel (Engels)

FLO (seuns) vir
Graad 4-7:
Mnr. Francois Meiring

Me. Naomi Uys
(Zulu: Grondslagfase
/ FLO: Gr. R;
Ondersteuningsentrum:
Heronderrig)

Gr. R: Me. Ansuné
Stenekamp

Gr. 5: Me. Louisa
le Roux (NW)

Gr.1: Me. Monique Jansen

Gr. 4: Me. Sandra
Coetzee (PSW)

Gr. 5: Mnr. André
Visser (Wiskunde)

Gr. 2: Me. Renalte
Diemont

Gr. 4: Mnr. Gert du Plooy
(NW, gr. 4/ Tegnologie, gr. 7)

Gr. 5 & 6: Me Shannen
du Plessis (Engels)

Gr. 3: Me. Marianne
van Rooyen

Gr. 4: Me. Madri
Rossouw (Afrikaans)

Gr. 6: Me. Lucelle
Gilbert (Wiskunde)

Gr. 7: Mnr. Neill
Scheepers (NW)

Gr. 7: Me. Niréne
van Wyk (Afrikaans)

SKOOLTYE

Baie geluk aan ons oud-CP's wat
geskitter het in die
matriekeindeksamen. Baie geluk ook
aan me. Lulu Scholtz wie se seun,
Simeon, baie mooi presteer het en
matriek in die sakkie het!
Gr. R

Afsprake met personeel

Besoektye vir gesprekke met die betrokke onderwyser/es
rakende u CP se vordering moet verkieslik per afspraak of
aan die einde van die skooldag geskied. U is welkom om
die kantoor of u graadhoof te kontak om dit vir u in plek te
kry. 'n E-pos werk verruklik en kry so 'n afspraak ﬂink op
koers. Ons onderneming is dat ons binne 24 uur op eposse reageer.
As u 'n klippie in die skoen het en graag wil gesels of 'n
kommer in die hart het en wil kom hulp vra, is u altyd baie
welkom. Gesels asseblief eers met juffrou of meneer wat
direk met u CP-lyﬁe werk. As u nie regkom nie, is u
welkom om die vakhoof of Departementshoof per
afspraak te kontak vir akademiese aangeleenthede en die
graadhoof vir opvoedkundige of gesinsuitdagings.
Die adjunkhoofde en die hoof nader u wanneer u voel dat
u maantuig net nie tot by opstyg maan toe uitkom nie.
Klop u by dié deure aan, begin die topbestuur in elk geval
eers weer by meneer en juffrou, maar een ding wat nie
twee is nie: CP's hou van help en vorentoe beweeg en nie
sukkel en stoei nie, daarom is u altyd welkom om te kom
aanklop. 'n SUPER CP-Rooikat moet sonder remme sy
ding kan doen en sy weg kan vind!
Kyk gerus agter in die Nuusbrief-Bylaag ook wie is wie om
te kontak as u wonder of wil gesels! Ons hóú van mense
wat by die voordeur inkom as hulle wonder, want ons
gesels graag! Ons het ook lekker CP-kofﬁe as dit 'n langer
geselsie is! Sodoende kommunikeer ons oop en reguit
met diegene wat oplossings kan bied.

NASKOOL

Maandae tot Vrydae 07:30: Ete
08:00 Kurrikulum tot 12:30
Wagklas tot 14:00
Naskool tot 17:30
Gr. 1*
Maandae tot Vrydae 07:30 tot 13:20
Gr. 2
Maandae tot Vrydae 07:30 tot 13:30
Gr. 3
Maandae tot Vrydae 07:30 tot 13:45
Gr. 4 tot 7 Maandae tot Vrydae 07:30 tot 13:50
*Neem asseblief kennis dat die skool vir die graad 1 leerlinge om 12:30 sluit tot Vrydag, 24 Januarie 2020.
U word vriendelik versoek om by die aanvangstyd van die
akademiese skooldag te hou. Leerlinge wat herhaaldelik
laat kom (ons het begrip vir die verkeersvolumes en die
padnetwerk) beïnvloed die rustigheid binne 'n lessituasie
waar ons 'n kultuur van leer en onderrig wil skep. Ons
word deur die GDO genoodsaak om gereelde
laatkommers volgens regulasie aan te meld.
Baie doktersafsprake of ander vroegtydige klasverlating
(rekreatiewe- of vakansie-reëlings) veroorsaak 'n
steurende akademiese onrustigheid. U moet asseblief die
leerlinge by die kantoor uitteken vir kontroledoeleindes.
U mag onder geen omstandighede self in die skool in
beweeg na klasse toe tydens skoolure nie. Ons moet elke
CP-maatjie se veiligheid beskerm en as u inbeweeg weet
ons nie wie waar wat laat gebeur nie. Ons bring graag met
'n ﬂinke spoed u maatjie uit die veilige klaskamer tot by u
in die voorportaal en maak seker ons weet presies wie kom
en wie gaan saam met wie.

SKOOLDRAG
Die amptelike leweransiers vir skooldrag is:
Constantia Uitrusters
Mendelsohnstraat 469, Constantiapark (Tel.nr: 012 993
3130)
Monumentparkuitrusters
Monumentparksentrum (Tel.nr. 012 460 8770)
School & Leisure
Parkview-Winkelsentrum

Me. Riana Ehlers is ons Naskoolsentrum se hoof en sy
bestuur die Graad R-Naskool en CP se Naskool.
Kontaknommers vir die Naskoolsentrum:
Graad R-Naskool: 082 323 945
CP-Naskool: 072 431 7724

Ons skool het ook 'n Klerebank vol goeie tweedehandse
klere. Loer gerus in en gesels met me. Patricia de Wet.
Klerebanktye is: Maandag tot Vrydag 07:00-08:00.

SKOOLGELD VIR 2020
Vir gemaklike beplanning gee ons graag weer die 2020-skoolgelde soos goedgekeur op die Algemene Jaarvergadering op 23
Oktober 2019 deur. Die Kurrikulum-aanvangsfooi was reeds teen 30 September 2019 betaalbaar.

31 Januarie 2020

R21 250

INBETALINGS VAN GELDE
Laerskool Constantiapark moedig die betaling van gelde via
elektroniese oorplasings baie sterk aan. Kontant in klein
handjies kan lopende chaos wees! Vir elke aktiwiteit waarvoor
geldjies skool toe moet kom, word op ons ﬁnansiële sisteem 'n
“projek” geregistreer.
Alle inbetalings word dan na die projek geallokeer soos die
groter gelde per elektroniese inbetaling ons bereik en die
klein gelde soos R10 vir 'n Daggids via juffrou of meneer se
inbetalingskoevert (op 'n klaslys aangeteken) die kantoor
bereik.
Ÿ Klein bedrae onder R100 (soos vir 'n Daggids) kan in 'n
gemerkte (naam, klas, aktiwiteit) en geseëlde koevert na die
voogonderwyser toe gestuur word en die gelde word via 'n
inbetalings-koevert na die ﬁnansiële kantoor gestuur aan
die einde van voogperiode.
Ÿ VERWYSINGS van WIE betaal WAT is van kardinale belang
vir alle inbetalings, maar uitsonderlik belangrik vir
elektroniese betalings om 'n ongemaklike navraag later te
voorkom. Sonder die regte verwysings sweef die gelde
iewers in 'n rekening sonder naam en lyk dit asof 'n ouer nie
betaal het nie, bloot omdat niemand in die ﬁnansiële kantoor
dan kan bepaal wie betaal waarvoor nie. Ons ﬁnansiële
dames kan net 'n bedrag opspoor en weet nie na watter een
van meer as 500 projekte die gelde geallokeer moet word
nie.
Ÿ

Dankie vir u begrip dat hierdie versoek spruit uit die feit dat ons
baie graag elke ouer en sy kind te alle tye met waardigheid wil
hanteer en elkeen se behoeftes onverwyld wil aanspreek.

KLASFONDS
Ons klasfonds vir 2020 is R150 (Gr. RR-7) en moet
elektronies inbetaal word onder die Familiekode met
verwysing "Klasfonds”.

WHATSAPP-GROEPE

AFHAAL VAN ROERENDE
ROOIKATTE
Ouers wag ook vir hulle Grondslagmaatjies heerlik op die
koel pawiljoen en nie by die klasse of in die gange en die
motorafdak nie.
Elke Rooikat-Super CP weet presies waar hulle pouses
speel en waar die snoepie is, hulle sal mamma, pappa,
ouma of oupa ook gemaklik vind op die pawiljoen, want
hulle weet dis waar die dinge gebeur!
Baie dankie vir u begrip en samewerking in hierdie
verband. Elke sekonde van kontaktyd met ons CP's is vir
ons kosbaar, want hulle is ons kindertjies ook!

Whatsapp-groepe is 'n megafoon vir inligting en nie 'n
vrypostige mikrofoon nie. Geen vraagstuk kon nog ooit
opgelos word deur 'n vrypostige mikrofoon nie... kom ons
leef die CP-waarde van RESPEK uit en hou die groepe vir
inligting deurgee en dááruit groei dan die ander CPwaardes van liefde en lojaliteit. Ons moet vir almal se
sieleheil en ook se veiligheid die groepe streng bestuur.
Persone wat misbruik maak van die groep se doel, sal
ongelukkig verwyder word. Ons gons nie op die groep nie,
ons kry inligting en doen. Dankie dat elkeen in 'n klas die
kommunikasieplatforms met omsigtigheid hanteer om
net sy eie Rooikat op koers te hou!
Die Whatsapp se What's up-lewendige gesprekke op die
bankies of pawiljoentrappe, in die parkeerarea, onder die
bome en op die stoepe lei dikwels tot wolhaarstories en
skindermateriaal wat nie die skool tot voordeel strek nie
en nie ons skool bou nie ... dus 'n koppie met die mense
betrokke bly 'n gawe direkte roete tot die inligtingsmekka
eerder as 'n gegons. Ons staan saam wen, saam... gons
saam, sneuwel saam is nie CP se hartklop nie.

Die lastigheid van laatkom

Die skoolhekke word om 07:35 gesluit. Laatkommers
moet dan van die hoofhek by ons ontvangs gebruik maak
en in die voorportaal aanmeld, waar die laatkommers se
name in 'n Laatkomregister aangeteken word en aan die
graadhoofde deurgegee word. Hierdie register is 'n GDOvereiste.

Ons herinner ook weer GEEN OUER MAG TUSSEN
KLASSE BEWEEG SONDER OM EERS BY DIE KANTOOR
AAN TE MELD NIE. Personeel gesels graag met elke CPouer so lank hy nodig het, maar nie op gange of by
klasdeure nie. Maar rustig in 'n vooraf-ooreengekome
tydsgleuf wanneer ons nie skoolhou of kinderogies het
wat ons aankoms opgewonde afwag nie.

Atletiek
Op Vrydag,17 Januarie, vind ons atletiek-interhuisbyeenkoms vanaf 08:00 tot 13:50 plaas. Ons bied
geleentheid vir alle nuwe leerlinge of enige leerling wat
wil uitdaag om weer teen die oefengroep wat einde 2019
geselekteer was, mee te ding. 'n Atletiek-omsendbrief van
me. Lulu Scholtz, die atletiekorganiseerder, met meer
besonderhede is op die TOEP en Kommunikeerder gelaai.
Vir atletiekbyeenkomste is die volgende reëlings van
belang: leerlinge moet deeglik teen die son voorsorg tref
deur sonbrandolie te gebruik en 'n hoed op te sit. Bring
gerus gevriesde water saam.
Ons leerlinge moet asseblief met
hulle tasse skool toe kom vir 'n
Plan B indien dit sou reën.
Indien die atletiekbyeenkomste uitreën, vind dit
DV op Maandag, 20 Januarie
plaas.

AKADEMIE

2020-Rooster vir graad 4-7
Ons volg weer 'n 6-dag-rooster in 2020. Ons begin elke
kwartaal weer met DAG 1 wat beteken die siklusse loop
nie oor kwartale nie. Ons herhaal soms 'n dag wat in
gedrang gekom het deur byvoorbeeld wanneer GROOT
FM kom kuier.
CP-Verryking word binne die rooster hanteer om seker te
maak dat al ons CP's 'n verrykingskurrikulum kan volg as
deel van hulle akademiese program in ons Laerskool.
Die Verrykingsprogram sluit in vir graad 4-6:
Rekenaarvaardigheid in ons Rekenaarsentrum, lees
(afwisselend in Afrikaans en Engels met die Eduplay en
Cami-programme), Wiskunde in die rekenaarsentrum met
die Cami-program; Wiskunde-vaslegging en GGOperiode vir leierskapsontwikkeling en hantering van
onderwerpe wat ook emosionele intelligensie ontwikkel.

Afwesighede
Afwesighede tydens assesserings moet te alle tye ten
sterkste vermy word: slegs in nood met 'n
doktersertiﬁkaat, kan daar plan gemaak word. Hierdie
vereistes is vervat in die Nasionale
Assesseringsprotokol vir
Onderwys (CAPSkurrikulum).
Loer gerus vir meer
inligting rondom die
voorskrifte op THUTONG
se webwerf,
www.thutong.doe.gov.za

Assesseringsprogram
Ons plaas assesseringsprogramme van Maandag af op die
kommunikasieplatvorms.
Ons herinner graag dat die klasassesserings (Schoolbased
Assessment) 75% en die ﬁnale eksamen 25% van gr. 4- tot
6-leerlinge se promosiepunt tel. Vir ons gr. 7's se ﬁnale
punt tel die skoolassesserings 40% van die promosiepunt
en die ﬁnale eksamen aan die einde van die jaar 60%.
Hierdie gewigte geld slegs vir die einde van die jaar se
ﬁnale punt en nie kwartaalliks nie. Elke vak het vir elke
kwartaal 'n eie puntesamestelling en elke
assesseringopdrag binne die assesseringsprogram dra 'n
eie gewig wat deur die Departement van Onderwys se
kurrikulum-komitee vasgestel word en in die puntestate
ingeprogrammeer word. Punte word kwartaalliks na
100% verwerk en verskyn so op die Rapport.

FISIESE LEWENSORIËNTERING
= FLO
FISIESE LEWENSORIËNTERING (FLO) verwys na die
groot motoriese program wat aangebied word soos
voorgeskryf in die Kurrikulum en
Assesseringsbeleidsverklaring (CAPS). Dit
bied aan die leerlinge ondersteuning om
hulle volle potensiaal ten opsigte van groot
motoriese ontwikkeling te bereik. Ons
herinner u daaraan dat die leerlinge die
voorgeskrewe FLO-drag tydens hierdie
periodes moet dra. Ons volg presies die
normtyd soos deur die CAPS-dokument
voorgeskryf en dit beteken 2 periodes per
klas FLO per siklus.

GGO-periodes vir
leierskap en waardes
Ons waardeprogram draai vanjaar weer om ons 3
waardes: liefde, lojaliteit en respek. Ds. Anton Badenhorst
gaan elke tweede week tydens die Maandagsaalbyeenkomste 'n waardeprogram met ons CP's
hanteer. Goeie dissipline is die hoeksteen vir goeie
opvoeding en onderwys. Daarom moet ons ook streng kan
toetree as die waardes nog iewers bietjie stotter en
stamel en moleste dan daaruit voortspruit. Hiervoor sal
die skool se dissiplinere kode streng toegepas word.
Personeel sal op grond van inligting in die Daggids (graad
4 - 7) en via groen briewe (Grondslagfase), vir ouers laat
weet as leerlinge hul wangedra. Leerlinge wat klasse
ontwrig sal uit die klasse verwyder word, hulle ouers sal
geskakel word om hulle kinders te kom haal en tuis te
dissiplineer. Leerlinge wat nie hierop gehoor gee nie, sal
saam met hul ouers voor die beheerliggaam se
dissiplinêre komitee verskyn. Ons hoop hierdie
onaangename pad sal ons CP's met hul ouers gespaar bly
gedurende 2020. Baie dankie dat die oorgrote
meerderheid CP-leerlinge goedgemanierd is en respek
toon vir hulle medeleerlinge en opvoeders.
Waardes wat in die hart vastrapplek kry, is die beste
rigtingwysers wanneer by die kruispaaie die
rigtingswysers in verkillende rigtings wys. Waardes is
soos 'n skattejag... ons leer graag ons kinders om elke dag
'n geleentheid te soek om iemand te kan verras met liefde,
met respek of hulle asems weg te slaan met lojaliteit!

Daggids
Laersk
Constan apark

Die Graad 3- tot 7-leerlinge
ontvang die skool se Daggids teen
DAGGIDS 2020
R10 elk, waarin huiswerk
afgeskryf en gebruik word om kort
boodskappe vir ouers te stuur. Die
Daggids bevat ook inligting
rakende belangrike datums vir die
jaar asook die Akademiese, Sporten Kultuurbeleide. Die Daggids
word deur die skool gesubsidieer
teen R50 elk. Ons is vreeslik
opgewonde oor die kunstenares,
Olivia Botha,
van Art d'Olivia wat 'n Daggidsvoorblad spesiaal vir Laerskool
Constantiapark ontwerp het.
Die heuwels op die voor- en agterblad
verteenwoordig ons skool wat op die
heuwel gebou is, maar dui ook op
heuwels van drome, hoop, geloof en
liefde ... dit is hoekom dit kleurvol is ...
en elkeen se droom wat
'n ander kleur
verteenwoordig maak die groot droom
mooi kleurvol!
Olivia se pragtige en unieke kunswerke
is beskikbaar by die ROOI DEUR in
Wekkerstraat.

Sentrum vir die Kunste
Die Sentrum vir die Kunste is 'n geleentheid op die skoolterrein vir ons Rooikatte om hulle spore te laat op klawers en snare,
die verhoog en die palet! Me. Marlene du Plessis is die Sentrum se Koördineerder en skakelpersoon.

Gebalanseerde CP's word in 'n japtrap Rooikatte sonder remme wat die hoogtes
invaar met hoe hulle die wat doen!

Spoedgrens vir
Rooikat-bane
'n Vriendelike, dog dringende, beroep word op elke ouer
gemaak wat hul kind/ers by die skool af-/oplaai (veral
vanuit January Masilela-rylaan). Lê asseblief groot
omsigtigheid aan die dag vir die leerlinge wat, tipies
opgewonde kind, net motordeure oopmaak en oor die
parkeerterrein storm om in/uit die skoolterrein te kom.
Hulle veiligheid is van kardinale belang. Baie dankie vir u
begrip en samewerking om vir ons leerlinge 'n veilige
tuiste te skep. Ons herinner ook dat ons asseblief teen
slakkepas om die skool bestuur, ons maatjies hou van
dartel en speel en voel so tuis dat hulle soms vergeet dat
die paaie nie ook deel van hulle skoolhuis is nie.
Lilkenstraat se toegang
Lilkenstraat se voertuighek word vir elke Rooikat se
veiligheid nie deur voetgangers gebruik nie, maar wel
deur voertuie. George, ons Brinant-sekuriteitswag maak
hierdie hek slegs vir die onderwysers oop vanaf 07:00 en
dan weer in die middae vanaf 13:30, om binne die terrein
te parkeer. Voetgangers gebruik die hek by die Saal of die
hek by die krieketnette.

My School
Nuwe ouers is welkom om die aansoekvorms te voltooi en
by me. Sophie Retief in te handig, wat u dan van 'n
MySchool-kaart sal voorsien. Sy koördineer die
dokumentasie en vorms sal binnekort versprei word.
Indien u die kaart verloor het of 'n tweede vir die gesin of
grootouers wil bekom, kan dit ook by haar aangevra word.
Ouers is ook welkom om die webtuiste
www.myschool.co.za te besoek vir 'n aanlyn-aansoek.

MAKRO
Elke inkopie-geleentheid by MAKRO, waar u die
MAKRO-kaart gebruik, dra by tot MAKRO se
skoleprogram en maak nog 'n geleentheid moontlik by
Laerskool Contantiapark. Dankie dat u 'n lojale CPondersteuner is!

‘n Nuwe verhaal
begin in 2020!

WIE DOEN DIE WAT BY VERSTEK!
HOOF
Dr. Louis Dey
ADJUNKHOOFDE
Me. Annieka Moolman - Akademie/IT/ Bemarking
Mnr. Francois van Staden - Sport/Dissipline
DEPARTEMENTSHOOFDE
Me. Marlene du Plessis - Departementshoof: Gr. RR, R en 1
Me. Lize Nauta - Departementshoof: Gr. 2 en 3
Mnr. Heinrich Swart - Departementshoof: Wiskunde/NW&TEG/Infrastruktuur
Mnr. Johan Hansen - Departementshoof: LO/FLO, KK & Naskool
Me. Hermie Nell - Departementshoof: IT/Rekenaarsentrums/Kurrikulumondersteuning
OPERASIONELE BESTUUR
Me. Isabel du Toit (Personeel)

AKADEMIESE BESTUUR (VAKHOOFDE)

GRADEBESTUUR: GR. RR- 7 (GRAADHOOFDE)

Afrikaans (Gr. 4-7):
Engels (Gr. 4-7):
Wiskunde (Gr. 4-6):
Wiskunde (Gr. 7):
NW (Gr. 4-7):
SW (Gr. 4-7):
EBW/Tegnologie (Gr. 7):
Kuns (Gr. R-7):
Musiek (Gr. 4-7):
Media:
FLO:
IT/Rekenaarsentrums:

Gr. RR:
Gr. R:
Gr. 1:
Gr. 2:
Gr. 3:
Gr. 4:
Gr. 5:
Gr. 6:
Gr. 7:

Me. Annedien Smit
Me. Marna du Plooy
Me. Lulu Scholtz
Mnr. Heinrich Swart
Me. Juanette Bonnema
Me. Jana Minnaar
Mnr. Renier Fox
Me. Juanita de Koning
Me. Annelie van Rooyen
Me. Ilse Biggs
Me. Daleen Hoogenboezem
Me. Hermie Nell

Me. Marihette Joubert
Me. Esmé Müller
Me. Ilse Oosthuizen
Me. Sophie Retief
Me. Zilana Uys
Me. Alza van Huyssteen
Me. Lulu Scholtz
Me. Annedien Smit
Me. Marna du Plooy

BEHEERLIGGAAM
Dr. Louis Dey
Mnr. Evan Matthee
Me. Marlene du Plessis
Mnr. Gerhard Nienaber
Me. Karin van Eck
Mnr. Johan Brewis
Mnr. Oostwald Eksteen
Me. Annieka Moolman
Me. Isabel du Toit
Me. Louisa Grobler
Me. Suzette Swanepoel
Mnr. Pedri Coetzee
Mnr. Francois van Staden

NASKOOLSENTRUM
Me. Riana Ehlers Hoof

Hoof/Ex Ofﬁcio
Voorsitter
Sekretaresse
Finansies
Regsaangeleenthede/Ouerskakeling
Sport & Regsadvies: Kontrakte
Infrastruktuur
Akademie, Bemarking & IT (Adjunkhoof)
Menslike Hulpbronne/Personeel
Administrasie
Gekoöpteer: Finansies
Gekoöpteer: CP-Trots
Gekoöpteer: Sport en Dissipline (Adjunkhoof)

MAKLIK OM
TE ONTHOU!
Personeel se e-posadresse
werk soos 'n Wiskundeformule: naam.van@lscp.co.za
dus
annieka.moolman@lscp.co.za

