
#2020Dubbelallemintig

Ons vier die  DUBBEL NUL van 'n nuwe dekade met  Polkadot- en Nutella-
pret!  Dié dekade gaan dubbelallemintige spore trap op die maan!

 

Nuusbrief 2 van 2020

 CONSTANTIAPARK CONSTANTIAPARK CONSTANTIAPARK
LAERSKOOLLAERSKOOLLAERSKOOL

Liefde      Respek    Lojaliteit Dis hóé ons die wát doen



Wat gebeur as jy 
Ÿ 3384 liter verf,
Ÿ 17280  meter maskeerband,
Ÿ 192 buise silikon en

‘n Kragtoer sonder gelyke! Ons kerspersent word toe 'n 
splinternuwe skool!

Ÿ 104 verwers vir 12 dae 
alleen los by Laerskool Constantiapark aan die begin van 
die Desembervakansie?

                   Netbal: Sportisimo-kursus begin

 Gholf: Inligtingsaand (19:00)
                  Rugby:  Bulletjie-Ouerinligtingsaand (18:00)

20/02    BEHEERLIGGAAM-TUSSENVERKIESING

10/02    Netbal: Ouer- en spanvergadering

14/02   Swemgala
18/02   Formele Assessering (Toetsreeks) begin

  vir graad 4-7

22/01 Seniorkoor: kamp
24/02   Lego Robotics: Inligtingsaand
25/02   Beheerliggaam-Tussenverkiesing (2)

21/02   Boekwurmdag: Grondslagfase
                 Seniorkoor: kamp

11/02    Atletiek: Cluster

05/03   Rugby en Netbal vs Anton van Wouw/Glenwood   

                 Netbal: Soneproewe

04/03   Swem: B-ligagala

27/02   Atletiek: Distrikskampioenskappe

06/03   Redenaars: Super 12 (tuis)

28/02   Redenaars: Artisticulta-inskrywings sluit

 (tuis)
06/03  Rugby vs Monumentpark (O/9)

                 Netbal: Best of the West-toernooi

03/03   Swem: A-ligagala

07/03  Rugby vs Midstream (O/13)

            Swem: Oefenkamp

07/03   Redenaars: Super 12 (tuis)

20 Maart     Spekboom-spiraal 
vir baie suurstof op 
die Rooikatheuwel

17 April        Groot FM se Groot 
Gees-kompetisie

Lekker CP-dae!
So vee die towerstaf  die

CP's in 'n nuwe baadjie mee!



s dien  wo áé tó  dh osi enD

Ons nooi ons ouers graag uit om vir ons mooi foto's te 
stuur wat u van ons kinders en ons skool neem en vertel 
van Rooikatte en hulle dinge! Ons plaas graag CP-
momente waaroor iemand opgewonde is en deel dit so 
met almal. U is welkom om dit te e-pos aan:  me. Annieka 
Moolman by   annieka.moolman@lscp.co.za

Gesels saam in 

die Nuusbrief

Loer gerus ook  in die Daggids vir 
inligting. Personeelverjaardae is 
langs die kolwyntjie. Die skool se 
kalender  is ook op die D6-
platforms gelaai en hoogtepunte 
van die skool wat graad 4-7 raak, 
is hier aangebring. Hou wel die 
platforms dop dat  as daar 
veranderinge in die jaarprogram 
kom, elke dagboek dadelik die 
skuif kan aandui.

DAGGIDS

DAGGIDS 2020 

Laersk� 
Constan�apark 

   
Ondersteuners is te alle tye volledig geklee in die CP-
skooldrag ongeag waar en waarvoor hulle ondersteun. 
Dankie dat ons trotse Rooikatte oral opmerk wat nie 
skoolklere en gewone klere meng nie en kom groet!

#Om 'n Rooikat te wees, is om 'n Rooikat te groet!

#CP-Hutsmerk

http://annieka.moolman@lscp.co.za


SO LEES JY JOU FINANSIESTAAT



“Carpe diem! 
Seize the day. 

Make your 
lives 

extraordinary!”

“You must strive to 
find your own voice. 
Because the longer 

you wait to begin, the 
less likely you are to 

find it at all.”

“Most men lead lives 
of quiet desperation.' 
Don't be resigned to 

that. Break out.”

Liewe Ouers

In die droesem van 'n Desember-vakansie skoffel ek en my Klaradyn-kind haar 
vakansiekamer oop. Ek hoop heimlik dat dit tog net weer 'n akademiese gevoel in die al te 
jolige meisiekind en haar tienernessie sal aanwakker. Ons gesels oor 'n nuwe skooljaar en 
nuwe maats. Skielik kom haar stemmetjie so oor die vol vloer: “Mamma, ek wil  vanjaar oral 
wees en alles doen, want niemand wil 'n faceless name in die masses wees nie!” 

Tienergedagtes kan 'n mens nogal laat herbesin oor die wêreld waarbinne jy jou bevind.
My gedagtes draai terug na een van my absoluut gunsteling films ooit, Dead Poets Society. Mr. 
Keating buk oor die seuns se skouers waar hulle voor ou foto's van oudleerlinge staan en hy 
fluister “Carpe diem! Seize the day, boys. Make you lives extraordinary!”  en dan die pièce de 
résistance: “Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the 
less likely you are to find it at all. Thoreau said, 'Most men lead lives of quiet desperation.' Don't be 
resigned to that. Break out.”

Elkeen van ons  besef ons kinders moet buite toe om 'n eie spoor te kan trap, om 'n eie stem 
te kan kry, om  binne die groter wêreld as 'n vakansiekamer 'n plekkie in die wêreld te kan 
inneem. Maar buite voel gróót en ver, onbekend en gesigloos… en die wegtrek voel so effe 
koersloos want hóé maak ons om ons kinders  voor te berei om juis dit te gaan doen… dit te 
kán gaan doen…om elke oomblik te gryp sodat ons kinders se lewens buitengewoon en 
uitsonderlik kan word en om 'n eie stem te vind wat kan weerklink in die wyer wêreld. 
Die antwoord is eenvoudig, maar oorweldigend: hoe óns die wat doen, is hóé ons kinders die 
wát gaan doen in die wêreld. Die verantwoordelikheid hiervan is groot…amper groter nog as 
die wêreld en ons kry nie 'n patroon om te volg saam nie. 

Om 'n origami Rooikat te vou, is nie maklik nie. Dit neem fokus en presisie. Om die 3D-
Rooikat te laat verrys uit 'n 2D-vlak, neem hande wat vorm met versigtigheid en met 
omsigtigheid. Om 'n origami vliegtuig te vou is flink, maar 'n Rooikat… 'n Rooikat is 'n netwerk 
van fyner lyne, meer lyne, verweefde lyne en 'n drie dimensionele dinamika! Die EUREKA! 
kan eers losbreek as die presisie tot die laaste patroonlyn in plek bly. Om 'n regte egte 
mensie-Rooikat sy stem te laat vind bly 'n ewe omsigtige taak wat binne 'n meesterplan moet 
ontvou.

Om die patroon te begin, moet 'n mens energie gee om nie eers die beperkinge raak te sien 
nie, maar die moontlikhede: die finale produk. Om elke kind sy uniekheid te laat ervaar en 
hom so te posisioneer dat dit wat hom kragtig maak, in sy hart gesetel raak en dat sy hart die 
kragopwekker van sy geleenthede word, neem presisie en ontginning van die platvlak 
waarmee hy wegtrek. 

Mag die  “#2020dubbelallemintige”-kreet wat ons leiers self uitgedink het, ons inspireer om 
'n energieveld om ons kinders te trek, sodat ons ons kinders se uniekheid kan koester, 
geleenthede kan aangryp en beperkings kan wegwerk. 

Mag elke ouer gevul word met 'n “dubbelallemintige” dosis energie en genade en mag elke 
ouer van Laerskool Constantiapark elke oomblik gryp om sy Rooikat te posisioneer, want 
niemand wil 'n faceless name in die masses wees nie. Elke oomblik van Nutella-dag tot 
Distriksatletiek of Super 12-redenaars is 'n geleentheid om 'n stem te vind.  Hoe méér ons die 
wát aangryp, hom minder word die kans dat die geleentheid vir mensword  en stemvind in 'n 
groot wêreld verbyglip. 

Redaktrise: Nuusbrief

Mag elke Rooikat vanjaar sy unieke stem laat weerklink!Mag elke 
Rooikat-gesin sáám uitsondelike oomblikke ontgin en koester en paaie 
ontdek na die begin van ons Rooikatjies se uitsonderlike 
lewens toe. Seize the day…gryp 2020 met 
“dubbelallemintige”  doelgerigtheid  en live extraordinary 
lives.

ADJUNKHOOF

Annieka.moolman@lscp.co.za

Annieka Moolman

Dubbelallemintige dae vir
 'n dubbelallemintige skool!  

“LIVE 
EXTRAORDINARY 

LIVES”



Rooikatte 
se waarde 
is liefde!  

Ons graad 1-Rooikatjies trek lip-lek-lekker 
los om glad nie te laat los! 



Ÿ Indien 'n kworum vir die vergadering nie 
teenwoordig is nie, gaan die nominasievergadering 
voort, maar die kiesbeampte sal 'n datum vir die 
verkiesing bepaal;

Neem asseblief kennis dat die nominasiebrief die volgende 
inligting moet bevat om geldig te wees:

Hierdie voltooide nominasievorm word by die kantoor in 
die geslote nominasiekissie geplaas, nie meer as 7 (sewe) 
dae en nie minder as 1 (een) dag voor die 
nominasievergadering nie.

Nominasievorms by die kantoor beskikbaar, kan vanaf 
Dinsdag 11 Februarie  tot Woensdag 19 Februarie 2020 
by die kantoor afgehaal word.  

Nominasies kan ook tydens die nominasievergadering 
gedoen word deur 'n ouer wat op die vergadering 
teenwoordig is voor te stel en 'n nominasievorm wat 
behoorlik ingevul is, by die kiesbeampte in te dien. 

a)  Voorsteller se naam en van met handtekening;

2. Die volgende reëlings ten einde die gebeure te laat 
vlot:
Ÿ Ouers registreer vanaf 17:30 by personeel agter in 

die saal. U registreer by u kind se voogklas 
(jongstes en enigstes) agter  in die saal.

Ÿ U ID-dokument moet beskikbaar wees vir 
registrasie;

Ÿ Indien 'n kworum ouers beskikbaar is sal die 
kiesbeampte beide die nominasie- en 
verkiesingsvergadering lei. 

Ÿ Volmagstemme (Proxy- stemme) is nie toelaatbaar 
nie.

Skryf dadelik die datum van beide die nominasie- en 
verkiesingsvergadering van 'n ouerverteenwoordiger op 
die Beheerliggaam vir die oorblywende termyn in die 
dagboek neer.  Die vakature het ontstaan na die uittrede 
van 'n ouerlid wie se kind in 2019 in gr. 7 was. Dit vind op 
20 Februarie 2020 in die skoolsaal plaas.  'n  Alternatiewe 
datum wat voorgestel sal word, is 25 Februarie 2020 
indien 'n kworum nie bereik word nie.

1. U stem vir 1 kandidaat.

b)  Sekondant se naam en van met handtekening en
c)    Nominant (wat hom-/haarself beskikbaar stel) se 

handtekening.

Die Departement het bevestig dat die kurrikulum nie verander 
nie en dat skole en opvoeders nie verplig kan word om die CSE 
lesplanne of departementele handboek te gebruik nie. Die 
status quo kan dus gehandhaaf word.  Dit bly skole se keuse 
welke materiaal gebruik word en opvoeders se professionele 
oordeel oor hoe lesse aangebied moet word.

FEDSAS is die nasionale 
verteenwoordigende organisasie vir 
beheerliggame.  FEDSAS het die 
volgende aan skole en beheerliggame d
eurgegee:

FEDSAS ondersteun ouderdomtoepaslike onderrig oor 
seksualiteit binne ‘n gesonde waardestelsel deur 'n opvoeder 
wat toegerus en gemaklik is om hierdie onderwerp met leerders 
te hanteer.

FEDSAS het met die nasionale Departement van Basiese 
Onderrig vergader oor die voorgestelde lesplanne en 
leermateriaal vir seksualiteit onderrig (Comprehensive 
Sexuality Education (CSE) in Lewensoriëntering.  Die 
voorgestelde materiaal het in 2019 hoofopskrifte in die media 
gehaal en skoolgemeenskappe met reg ontstel. 

Beheerliggaam
20 Februarie 2020

Omvattende seksualiteitopvoeding (CSE)

Kyk onder BRONNE. 

Ÿ Redenaarsinligting 2020

Ÿ Assesseringsprogramme
Ÿ Toetsrooster: Kwartaal 1 van 2020

Nuut op die D6-APP en 
-Kommunikeerder om te beloer

RRRRRRRRRRoooooikatte! 
Staan saam, wen saam! 



Ons Leerlingondersteuningsentrum op die terrein is 'n 
sentrum waar daaglikse klein of groot jakkalsies 
aangemeld en ondersteun word. Hierdie klippies in 'n 
Rooikat-pad kan emosionele, akademiese of maatskaplike 
uitdagings wees.  Die Ondersteuningsentrum ondersoek 
die aard en ondersteun ouers  as padpredikant om die 
regte ondersteuningspad te vind. Die 
ondersteuningsentrum hanteer skolastiese evaluerings 
self en ontlontingsgesprekke, maar as 'n CP-maatjie 'n pad 
van terapie moet loop, sorg hulle dat ons maatjies by die 
regte deur gaan aanklop - ons sentrum hanteer nie self die 
gespesialiseerde terapie nie.

Ons benodig vrywilligers wat leerlinge 
met akkommodasies (met lees, skryf, ens) 
in die eksamentydperk kan help.  As u 
belangstel om ons by te 
staan stuur asseblief 'n e-pos 
aan lok@lscp.co.za. 

Sodra ons datums het vir die 
nodige opleiding sal ons die 
vrywilligers kontak en inlig. 

14 Februarie 2020: alle versoeke en dokumente moet by 
die Ondersteuningsentrum ingehandig wees. 

As u kind reeds in 2019 'n formele 
Konsessie/akkommodasie ontvang het, hoef u nie te 
bekommer nie, die konsessie is geldig vir 2 jaar. 

Sperdatum:

Wat is 'n konsessie of akkommodasie?
'n Leerling wat tydens 'n eksamen hulp ontvang in die 
vorm van iemand wat vir hom/haar voorlees en of skryf. 
Dit kan ook wees dat die leerling in 'n aparte lokaal skryf, 
ekstra tyd kry om die vraestel te voltooi en/of vrystelling 
van spelling kry. Akkommodasies word aanbeveel deur 'n 
sielkundige of spesialis (soos 'n pediatriese neuroloog) om 
'n leerder ten volle te ondersteun wat dalk 'n 
leergeremdheid (bv. Disleksie, ADHD, angs, ens.) het. 
Akkommodasie-aansoeke word deur die skool se 
ondersteuningsentrum behartig, maar ons benodig hulp 
van die betrokke ouers om die dokumente by mekaar te 
maak. Ons doen aansoek by die Departement van 
Onderwys, maar hulle het die finale sê en ons kan 
ongelukkig nie waarborg dat die aansoek suksesvol sal 
wees nie. 

Wanneer is my kind 'n akkommodasie-kandidaat?
Ÿ As 'n sielkundige dit aanbeveel in 'n verslag.

Ÿ Bring voorbeelde van Afrikaans- en Engels-skryfwerk 
en assesserings saam.

Ÿ Stuur 'n epos na met u versoek. lok@lscp.co.za 

Ÿ Hy/sy kan nie dit wat hulle lees verstaan en 
interpreteer nie.

Ÿ Hy/sy het 'n leergeremdheid soos: disleksie, disgrafia, 
ens.

Wat moet u as ouer doen as u kind 'n konsessie 
kandidaat is?

Ÿ Bring 'n verslag/verslae van die spesialis wat die 
konsessie aanbeveel.

Ÿ As 'n psigiater of neuroloog dit aanbeveel.

Ÿ Hy/sy ly aan erge angs of ADHD wat nie met medikasie 
beheer kan word nie.

Ÿ Bring 'n afskrif van u kind se geboortesertifikaat.

Leerlingondersteuningsentrum Aansoeke vir konsessies/ 
akkommodasies

Ingevolge Regulasie 7(1)(b) van die Regulasie met 
betrekking tot oordraagbare siektes en die aanmeld van 
aanmeldbare mediese toestande (Regulasie 2438 van 30 
Oktober 1987) uitgevaardig ingevolge Artikel 33 van die 
Wet op Gesondheid, 1977 (Wet 63 van 1977) mag 'n 
leerling wat met luise of soortgelyke uitwendige 
parasiete besmet is, nie die skool besoek tensy die 
besmetting opgeklaar is nie.
Indien een kop oorgeslaan word, behandel die ander 
ouers tevergeefs – was gerus die kinders se koppe gereeld 
met produkte wat die apteker aanbeveel.

Daar is hier en daar 'n kopluis wat nie vir 'n Rooikat skrik 
nie! Volgens die skolewet op gesondheid mag geen  
leerling wat nete of lewende luise in die hare het, skool 
bywoon nie, omdat dié maatjies flink rondspring! 
Ondersoek asseblief u eie CP se haardos en maak seker 
daar het nie intussen met die hittegolf en baie reën 
onwelkome bure hulle intrek geneem het nie!

Die kopluis: staan saam 
en verslaan saam!

Die skoolhekke sluit om 07:35. Om elke CP veilig te hou, 
kan besoekers met 'n besoekerskaartjie SLEGS by die 
hoofingang in Roverstraat toegang tot die terrein verkry. 
GEEN persoon SONDER 'n besoekerskaartjie mag op die 
terrein beweeg nie. Hekke sal eers 15 minute voor die 
skool uitkom vir 'n graad oopgesluit word en kinders MAG 
net by die pawiljoen afgehaal word. Personeel sal kinders 
na die afhaalpunt vergesel waar dit nodig is. Dankie vir 
begrip dat ons u lyfie wil veilig hou! U lyfie is  ook ons 
hartklop!

Veilig en vrolik

mailto:lok@lscp.co.za
mailto:lok@lscp.co.za
http://lok@lscp.co.za
mailto:lok@lscp.co.za


Ÿ Elke vak se punte word deurlopend deur die kwartaal verwerk na 'n punt uit 100% toe, wat dan die kwartaal se 
rapportpunt is.

Ÿ Aan die einde van die jaar word die promosiepunt (die punt wat bepaal of maatjies vorentoe beweeg na die volgende 
graad al dan nie) so saamgestel:

Ÿ Die skoolgebaseerde assessering (alle klasopdragte en toetse SAAM per kwartaal): Kwartaal 1- 4  (100%)
Ÿ Promosiepunt = 75% (SBA: die jaar se totale assessering) + die eksamen se 25% = 100%.

Ÿ Promosiepunt = 40% bestaan uit die jaar se totale punt + die eksamen se 60% = 100%

Graad 4-6

Ÿ Elke vak het 'n eie groottotaal en eie verdeling van punte volgens die vak  se unieke CAPS-vakvoorskrifte. Loer gerus op 
www.thutong.doe.gov.za vir CAPS dokumente.

Ons som graag na die ouervergaderings net weer die puntesamestelling op vir ouers wat dit nie kon bywoon nie.

Graad 7 
Ÿ Die skoolgebaseerde assessering (alle klasopdragte en toetse SAAM per kwartaal): Kwartaal  1- 4  (100&)
Ÿ November-eksamen se punt word verwerk na 'n gewig van 60 % .

Ons herinner ook graag daaraan dat elke vak sy eie vakvoorskrifte het: NW & TEG bv. skryf in Juniemaand oor kwartaal 1 en 
kwartaal 2 se werk eksamen en dan weer in November oor kwartaal 3 en 4 se werk. Tegnologie in NW & TEG het ook 'n 
praktiese komponent waarop die CP's voortbou in Graad 7 as NW en TEG twee aparte vakke word. EBW Graad 7 skryf die 
einde van die jaar oor die hele jaar se werk en dus moet die opsommings van die begin van die jaar af mooi opgepas word.

Assesseringsopdragte kan óf klasopdragte óf toetse wees en dus is alle assesserings ewe belangrik.  Leerlinge “skryf nie 
toetse oor nie”. Hulle mag wel, indien nodig, weer 'n geleentheid kry as werk nie heeltemal onder die knie is nie of uitkomste 
nie na wense bereik is nie.   Die nasionale assesseringsprotokol verwys daarna as “uitgebreide assesserings”.

Die lekkerte van al hierdie swaargewig akademiese momente is dat dit ons liewe onderwysers se werk, verantwoordelikheid 
en trots is om al dié sakies volgens die CAPS-beleid in plek te hou. U kan hulle vertrou en met 'n rustige hart gaan slaap en 
weet u Super CP is in goeie hande!

Assesserings misgeloop

Soos die assesserings uitgedeel word en met memorandum-besprekings hanteer word en 
leerlinge bevraagteken punte kan punte slegs verander word binne twee weke na die uitdeel 
van die assesserings. Daarna sluit die program die punte. Ons kan nie met die nuwe puntestelsel 
van die Departement van Onderwys soos in die verlede navrae ad infinitum hanteer nie. 
Daarom moet elke Rooikat met wakker ore en ogies hulle assesserings deurwerk en navrae 
betyds rig.

As 'n CP sy klasassessering of formele assesserings misgeloop het, haal hulle die  
assessering EERSTE Maandag terug by die skool in tydens saalopening. Hulle moet aanmeld 
by die onderwyser se klas. Die is 'n staande reëling  vir alle assesserings wat ingehaal moet 
word.

Assesserings: Veranderinge op punte 

CAPS het in die Nasionale Assesseringsprotokol unieke assesseringswoorde soos gevallestudie (vir 'n opdrag wat herinner 
aan 'n begripstoets, maar hier is die teks wetenskaplik of geskiedkundig en die vrae ook so saamgestel). Ons verduidelik 
graag vir ons CP's groot vreemde woorde in taal wat vir hulle veilig laat voel en noem dan dat gevallestudies “soos 'n 
begripstoets is”. Ook is daar “opstelle” in SW wat eintlik ontleding van bronmateriaal is.

AKADEMIE

http://www.thutong.doe.gov.za
http://Annieka.moolman@lscp.co.za/


Help asseblief u CP om sonder remme ook op akademiese  
gebied te hardloop deur saam met hulle hulle tyd te help  
bestuur. Huiswerk in die middae is 'n prioriteit en 'n 
verantwoordelikheid. Huiswerk gebeur baie selde van self 
as mens omring word deur so baie dinge wat jy kan doen 
en  daarom moet dit ook bestuur word, sodat dit nie 
afgeskeep word nie. Huiswerk sal met billikheid uitgedeel 
word, maar ons vra mooi dat dit met gawe doelgerigte 
fokus ontvang word. Huiswerk gee geleentheid om in te 
oefen. As juffrou of meneer bietjie vinniger in die klas 
beweeg het as wat ons kan doen, kry ons kans om in te 
haal. 

Veral met die baie geleenthede op buitemuurse gebied, 
moet elke mater besef huiswerk is nie opsioneel nie, maar 
die begin en einde van die suksesverhaal. Ons maak seker 
dat ons maters hulle klastyd maksimaal benut en as elke  
ouer dan help dat die huiswerktyd ook maksimaal 
ontplooi word, dan blom elke kind sonder weerga!

Die skool se beleid rondom afbakenings bepaal dat dit 
twee weke voor die eksamen en een week voor 
kwartaaltoetse beskikbaar gestel word. Die basiese 
beginsel bly “You cannot assess what you have not taught”. 
Maar die olyftakkie heen en weer maak dat ons wel poog 
om so gou moontlik die afbakenings op die 
kommunikasieplatforms te laai en huiswaarts te e-pos. Dit 
beteken dat ons reeds vakke se afbakenings gelaai het, 
maar waar dit nog nie  verskyn het nie, mag ons nie 
onnodige druk plaas nie en hou ons by beleid, omdat die 
CP-onderwyser in die klas wanneer die werk veilig 
afgehandel is, die afbakenings stuur om te verhoed dat 
daar ook nie werk op die afbakenings  verskyn wat nie 
behandel is nie.

AfbakeningsHuiswerk is 'n teken van liefde 
vir Rooikatjies groot en klein

Toetsrooster: Graad 4-7

ROOIKATTE SE HUISWERK IS ONS HUPSTOOT NA 'N HUTSMERK!

As die sonnetjie skyn, leer CP'tjies oor volume in die 
tuin!

Akademie in die sonnetjie!

Skool is Super CP-lekker!



Wetenskap is vir ontdek en 
voel en vroetel!

Biodiversiteit in die buitelug en stadige slakverkenning  
aan die binnekant  en die ontdekking van ontluikende 
muf!

Soetigheidjie vir ons CP's!

Internasionale Nutelladag laat die wilde wegtrek van die 
skooljaar sommer flink vervaag! Elke dag is 'n avontuur en 
lekker verrassinkies om elke CP-deur waar 'n Rooikat 
uitloer is lekkerder as lekker!

Ons skryf met ons monde

Die vraestelbank vir inoefening nadat die werk eers geleer 
is, is vir eksamenvraestelle, maar loer gerus, want daar is 
personeel wat  vir CP's oefen-geleentheid ook vir ander 
toetse daar laai! Hierdie moet asseblief nie vir afrigting vir  
vraestelle gebruik word nie, maar as aanvullende oefening

Op die platforms is 'n skakel na ons vraestelbank vir 
leerondersteuning en nie afrigting nie,

as al die leerwerk onder die knie is! Hier kyk ons saam met 
ons CP's hóé Juffrou of meneer die wát gaan vra.

CP-Vraestelbank…'n versigtige 
loerplekkie vir voorbeelde



Ons begin met ons Graad R'e wat vanaf hierdie jaar elke derde week by die “groot”-skool gaan kom kuier. Hier 
gaan ons hulle blootstel aan die gebruik van rekenaartablette. Op 'n speel-speel wyse gaan ons programmering 
(coding) aan hulle bekendstel. 

Ons Grondslagfase gaan ook met programmering begin saam met die vaslegging van wiskundige konsepte, Lees- 
en letterherkenning sowel as rekenaarvaardigheid.  

Inligtingstegnologie se nuwe baadjie… hou ons dop! Ons is voor die vierde industriële rewolusie al op die maan!

Ons intermediêre fase doen rekenaarvaardigheid in Microsoft Office. 

Ÿ Stelseltegnologie
Ÿ Oplossingsontwikkeling
Hoofkomponente wat ons hierdie jaar gaan dek is 

Ons is baie opgewonde oor die nuwe Inligtingstegnologie (IT)-plan wat hierdie jaar by CP geïmplimenteer word. 

Ons is baie opgewonde oor die nuwe vak wat ons vir die Graad 7-groepering hierdie jaar aanbied. Inleiding tot 
Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) is hierdie jaar ontplooi in ons rekenaarsentrum. Dit bied aan ons graad 7's 
die geleentheid om 'n inleiding tot 'n Hoërskoolvak te geniet. Ons is trots dat Laerskool Constantiapark hierdie 
baanbrekerwerk kan doen! 

Ÿ Inligtingsbestuur.
Ÿ Internettegnologie

Hierdie komponente word behandel en vasgelê om te verseker dat 'n graad 7-leerling met gemak die apparatuur 
en programmatuur vaardig gebruik. 

Ons Rekenaarsentrums roer!

Selfs as die krag wyk, sit CP's saam in die donker en akademie saam!



Ons moes afskeid neem 
van Juffrou Ronel 
Reynecke na 40 jaar by 
Laerskool 
Constantiapark. Sy tree 
af nadat sy vir 40 jaar 
sprankelend en vol liefde 
haar voluit vir die 
onderwys beywer het, 
met geesdrif sonder om 
te huiwer of te aarsel ons 
skool en sy mense eerste 
gestel het en 
onuitwisbare spore in CP 
gange en velde getrap 
het. Hier is 'n dame wat 
met elke tree aan CP 
gebou het en gehelp het 
om elke graad 1-maatjie 
wat aan haar toevertrou 
is te koester asof dit haar 
eie is. Meer toegewyd en positief en liefdevol as ons 
liefste juffrou, sal jy met moeite in die onderwys kan 
opspoor. Liewe juffrou Ronel, jou toewyding is 'n 
inspirasie, jou positiewe ingesteldheid is 'n aansporing, 
jou menswees vir ons 'n blywende voorbeeld. Dankie vir 
jou liefde vir ons en dat jy ons sterk gemaak het en ons 
naby jou hart gedra het. Ons is lief vir jou!

Wie sien wat kleine vingertjies in

skooltyd ontdek? Senorita Juanita!

Ons eerste pret in
'n regte egte kunsklas!

Totsiens

Ramble as borg van ons skool, sorg dat daar altyd Ramble-
tasse in voorraad is by die skool. Die koste is R585.  
Inbetaling kan in die skool se rekening gedoen word met 
die verwysing  P134 +  kind se naam en graad. E-pos bewys 
van betaling aan: annieka.moolman@lscp.co.za. 
Ons laat dan die tas by ontvangs. 

Ramble-tasse altyd in voorraad

mailto:annieka.moolman@lscp.co.za


CP-mense en -momente

As jy by die Kenmekaar 
met die hoof kan stoei, 

dan leer 'n mens 
mekaar mos ken! 

CP-hokkie woon 'n kursus 
by waar 33 uit 45 lede CP 

verteenwoordig. Sjoe! Wat 
'n saamstaan-moment ... dit 

kan mos net 'n saam wen 
voorspel!

Ons is Super CP-
gelukkige Rooikatte!

Juffrou Sophie en haar 
assistent kan 'n graad 2-

maatjie se kop 
deurmekaar maak… hulle 

is dan eenders maar 
anders!

Ons droom begin sigbaar raak… 
“crowd barriers” om die velde!

Juffrou Klarize en Juffrou 
Izelle kom wys hulle 
bondeltjies vreugde!

Rooi en swart... onmisbaar doen ons 
ons ding!

Ons liewe nuwe 
Juffrou Renalte leef 

reeds die CP-waarde 
van liefde! Welkom 

by CP, Juffrou!

'n Juffrou se  kop moet in 
die spel wees en bly! 

Juffrou Natalie is 
kiertsregop op haar pos!

4 CP's  is pas aangewys op die graad 
8-VLR van Hoërskool Waterkloof: 

Denicke, Jacques, Shani en GJ.

2 maal graad 7 plus een 
maal  graad 1 = DRIE 

ROOIKAT-SUSSIES OP 
DIE MAAN

Strepe sorg dat elke 
Rooikat sy werkies mooi 

doen!

Ons pragtige nuwe 
atletiekdrag! CP's is 

sigbaar! 



Speel is ons werk en ontdek maak ons sterk!

CP-wees is 'n gesins-ding! Staan saam, wen saam!

Ons werk terwyl ons 
kuierkatjies kyk hoe ons slim 

word!

Kliek hier en kyk wat doen
Oom Wynand en die maats!

Ons kan al platresies hol 
en medaljes dra!Dis lekker by die skool as 

skool nog tot in die aand 
aangaan!

Kyk my prys!

Ek het my eie tas

Ek kan al stil lê 
en 'n 

skoenlapper 
bekyk!

Kom ons maak ‘n maatjie!

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ7RBWkZjjEbk1PB694eg1fBwveA0LLabaLV


Atletiek is 'n fenomeen van fenomenale joligheid!



DIE MARKPLEIN



Sentrum van die Kunste 

Kom speel eers op een van my verskillende grootte kitare sodat ons 
saam kan besluit of jy daarvan gaan hou en watter grootte mamma en 
pappa dan vir jou kan aanskaf. Neem dan sommer 'n lekker nuusbrief 
saam huistoe metal die detail wat jy sal nodig kry!

Kom kuier eers lekker by ons in die kitaarlokaal!

Kom luister hoe klink ons 'cool' kitaarmusiek, maar ook die 
wonderlike klassieke kitaar!

Kitaarspeel is fantasties en kitare is darem nog nie so vreeslik duur 
nie en onthou: om kitaar te kan speel bring ongelooflike vreugde vir 
jouself en almal wat na jou sal luister! 

Sentrum  van  die  Kunste

Juffrou Annelie Theron
VROLIKE KITAARGROETE EN SIEN JOU GOU!

 0827752873
 anntheron@mweb.co.za

Ilse Badenhorst   082 442 4090Ilse Badenhorst   082 442 4090Ilse Badenhorst   082 442 4090



MUSIEK DIE SLEUTEL TOT JOU KIND SE INTELLEK

Ek wil graag die wonderlike terapie beklemtoon wat dit inhou vir ELKE PERSOON.
Dis PITKOS VIR DIE SIEL en gee dominansie aan die breingolwe. Dit verbeter ook 
leervermoë.

Leerlinge kry ook blootstelling aan KUNSTEFEESTE en die skool gee ook erkenning 
aan leerlinge deur TROFEE- OF SERTIFIKAATTOEKENNINGS op Merieteaande.

Klasse word aangebied in mnr. Meintjies se klas asook in 'n STUDIO by my huis in 
Rutgerstr. 421, ERASMUSKLOOF X 3.

KONTAK SANNIE HEIN

GRAAG ontmoet ek nuwe maats, dat ons verborge talente kan ontwikkel.

MUSIEKLESSE word aangebied by Laerskool Constantiapark vanaf gr. 1 tot gr. 7.

Selnr. 076 275 7950



Danseresse

www.rad.org.za

mariweidem@gmail.com-

http://www.rad.org.za
mailto:mariweidem@gmail.com
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