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Dis hóé ons die wát doen

Spiekeriese Super CP-spekbome!
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Liefde

Die ruimte tussen vier sementstrepies se hóé...
Liewe Ouers
Een Sondagaand is daar in ons huis 'n “O ja, mamma, ek moet môre ...” en ek sondig sommer sewe keer
binne een sekonde met gedagtes en woorde wat die Sondag se vrede dadelik nul en nietig verklaar, maar...
ek ry SPAR toe.
Die prentjie wat my daar begroet sal my altyd bybly en draal tydens die isolasie dikwels weer in my
gedagtes. By die ingang is daar 'n groep mense saamgetrek en almal fokus op 'n vrou wat troosteloos huil
en haar gesig heen en weer beweeg teen 'n muurteël, asof sy wil wegkruip en wegraak tussen die vier
sementstrepies om die teël. Dié is so absoluut aangrypende prentjie van menswees in sy robuuste
naaktheid van hooploosheid. Dit lyk en klink soos 'n rou smagting dat die teël haar letterlik insluk en
wegsteek van die wilde, naakte werklikheid van die wêreld.
Ons is midde 'n vreemde tyd in ons geskiedenis. Ons was almal op volle wegtrek om 'n onvergeetlike
jaar te beleef en ons kinders te motiveer en te mobiliseer na die uitsonderlike toe. In my huis was
die kwartaalprogram met kleur en sticky notes netjies in plek vir Mamma, Pappa en Klaradyn se
wêrelde. Ek was vol selfvertroue dat niks en niemand die reënboogbane van ons drietjies sou kon
uitdaag nie, want ek het twee skole se beplannings in die sakkie!
En toe, vanuit 'n Wuhan, wat regtig ver van ons af is, word ons gestuit en tot die grense van ons
huis beperk en ingeperk. Ons moet stilstaan en halt ... of dit ons aard is of nie, of ons wil of nie...
ongeag wie ons is, waar ons bly en hoe groot ons erf is, het net eenvoudig irrelevant geraak.
Maar saam met die weergalose waansin... kom die wonder... en verwondering. Ons kyk met nuwe
oë na ons president, ons kyk met nuwe oë na ons winkels, mediese personeel, onderwysers,
dosente, salarisse, besigheidseienaars en sommer net met nuwe oë na mekaar. Mense groet
mekaar met “Wees Veilig”, “Bly gesond” en “Hoe gaan dit met julle daar, julle ok?” Ouers bel en
vra oor ander ouers en kinders se welstand. Personeel wat in 25 jaar van onderwys nog elke
Aprilvakansie op 'n sporttoer was, is skielik tuis en kan 'n eie huweliksherdenking vier saam met
hulle gesinne. Ons raak bewus van ouers en ons CP-mense wat moet uit om mense te gaan
versorg en help en ons raak stil in onsself, want in ons harte groei 'n nuwe wêreld... 'n bewustheid
van die broosheid van elke dag. 'n Bewustheid van tyd en die kosbaarheid van samesyn en die
verlange na mense...óns mense.
Ons wye wêreld het skielik gekrimp tot grense wat voel soos vier sementstrepies om 'n teël. Die
manier hoe ons ons koppies draai binne die grense het ons nuwe menswees begin deﬁnieer.
Rustigheid in huise, mense en hulle diere in rustige samesyn, kinders wat sonder 'n klok inskop en
tasse oopmaak, word ons nuwe norm. Personeel wat niks weet van videolesse nie, maar sonder
huiwering gaan sit om plan te maak met hoe om ons kindertjies te bereik oor 'n afstand, word die
manier hoe ons grense verskuif. Dis ons enigste manier om binne die grense van die onbekende
ons self te aktiveer om verby onsself te beweeg na ons gemeenskap toe. Ons meganisme van
kommunikasie raak ons enigste megafoon van klank van binne ons afgesonderde eie bestaan,
maar die klank bring 'n eggo van aksie!
In ons gesin giggel ons toe ons pappa moet uitbeweeg vir proviant en terugkom en ons hom storm
met “En hoe lyk dit daar buite?” asof hy 'n karakter in Hunger Games is en die verkose een van die
distrik was om uit te beweeg. Die “jagter-versamelaar”, soos hy homself toe doop, antwoord
“strate is leeg”. Hoe ongelooﬂik is die nuus nie... 'n dissipline vir oorlewing soos wat die San moes
gehad het, wat die eerste mense hier was, kom vanself sonder dat ons moet soebat, want vir die
eerste keer in 'n lang tyd is ander belangriker. Ek moet myself in ongemak vasgrens om ander te
laat grensloos wees. Die hóé ons wát doen, het oornag 'n wêreldkuur geword!
Dankie aan elke ouer wat die geleentheid gryp om met 'n positiewe, daadkragtige ingesteldheid
paniek weg te werk. Dankie aan elke CP-ouer en CP-personeellid se voorleef vir ons kinders van
hóé ons die wát in 'n krisistyd doen. Dis presies dit wat behoue gaan bly wanneer die grense
vervaag en ons wêreld weer wyd word en ons vorentoe storm in migrasie. Mag ons altyd die
genade-tydjie saam met ons kinders in ons gesins-joernaal aanteken as 'n begrensde tyd met
onbegrensde impak op ons samesyn waarna ons altyd sal wil terugkeer, ongeag waarheen en
wanneer ons vorentoe beur.
Annieka Moolman
Adjunkhoof/ Redaktrise: Nuusbrief

Korona-skool
Ons hou die maar min sodat ons
nie uitgevang word as Covidiote
nie! Hou die D6-kalender dop,
ons sal opdateer soos die planne
begin ontvou rondom die
President se parate bestuur.
22/4
22/5

Kliek hier vir 'n stukkie Korona-skool wat 'n CP-mamma
deel!

Ons vier dr. Dey se
verjaardag!
KASKAR

DAGGIDS

Veels geluk, liewe maatjie!

Rooikatte wat verjaar ver van ons af! Ons vergeet nie van
jou nie! Veels geluk, liewe Rooikat-maatjie, omdat jy
verjaar!

Uit ons hoof se tuin
in sy isolasie
Dr. Dey is 'n kranige Comrades-atleet en oefen is vir hom
soos asemhaal! Hier is sy reﬂeksie op 'n 10km tuinroete
om sy eie huis:
1.

Al bly jy al nagenoeg 20 jaar in jou huis, is dit 'n
vreemde ervaring om vir 10km om hom te hardloop.
Jy het laas om 'n huis gehol toe jy 'n kind was.

2.

Al het jy die buiteligte aangeskakel is dit vrek donker
voor 05:00 - jy moet fyntrap.

3.

Jy is skoon verras as jou horlosie biep om die eerste
kilo aan te dui - dit voel of jy al 'n ewigheid hol. Al die
hoeke en draaie verseker dat jy teen die spoed van
geduld hol.

4.

Jou vrou se opdrag: “Moenie 'n paadjie om die huis
uittrap nie”, is nie so maklik nie - jy kan jou eie
douspore net sóveel keer mistrap.

5.

Jou Schnautzertjie hardloop net die somtotaal van
een keer (die afstand voor die huis) saam - daarna
slaan hy jou verstom op die stoep gade en gaan lê
weer belangeloos in sy mandjie.

6.

As jy die stukkie voor jou huis op die grasperk hol is
dit verlate in die straat - niemand hou homself slim
en vra soos ander kere as jy draf of jou kar gebreek
het nie.

7.

Op die 5km merk is jy halfpad, gewoonlik is jy dan
5km van die huis af. Nou het jy sopas vir die
soveelste keer by jou eie oprit ingehol.

8.

Jy verkeer later in 'n staat van outomatisme en jy kan
nie onthou of jy al dié keer wel tussen die karre deur
of onder deur die lapa is nie - jy beland vir die
soveelste keer amper in die swembad.

9.

Elke keer as jy Oos draai voor jou huis verby, sien jy
die son in verskillende skakerings opkom.

10.

As jou horlosie aandui dat jy 10km gehol het - hoef jy
nie soos ander kere nog 'n ent huis toe te hol nie - jy's
klaar by die huis.

Kliek hier:

Kyk uit by SPAR
vir hierdie posbus!
As jy jou betaalstrokie op pad by SPAR uit by die CPDankie-posbus ingooi, kom daar later 'n geldjie terug
skool toe! Dankie vir elkeen wat die ekstra treetjie gee
in die SPAR vir 'n prettigheidjie iewers weer op die CPterrein!

Ons gaan'n kappie-kombersie bestel!
ROOIKAT-PLAN OM DIE KOUE TE FNUIK: MEET SOLANK!
Laerskool Constantiapark laat hulle nie nog 'n keer deur onverwagse koue vang nie! Ons het 'n plan gaan soek wat vir elke
CP iewers in ons skool op enige gegewe geleentheid die koue kan laat wyk en hulle lekker knus kan koester.
Ons het die kappie-kombers ontdek. Hierdie kappie-kombers kan werk vir CP's as 'n piekniek-kombers by Groot FM, die
Boekwurmdag of by die Kenmekaar. Dit kan ook by elke CP-aktiwiteit iewers 'n Rooikat-in-aksie teen die koue beskut van
swem tot koor, netbal, rugby, hokkie tot selfs by ons Super 12 Algemene Kennis! Noem die aktiwiteit en 'n CP kan
toegedraai word in 'n gawe koester-kombers wat ook 'n lekker speelkombers kan wees vir maatjies wat nie lank stil wil sit
nie. Die vlieg-kombers vou heeltemal om ons CP-lyﬁes en het 'n kappie wat die ore kan beskut en handskoen-gaatjies vir
hande.
Later vanjaar, as ons die CP massa-deelname se pret onder die spreiligte het, sal ons maatjies ook kan dut in die klas op hulle
kombersies of sommer net toegewikkel op die pawiljoen kan wag vir die ekstravaganza se slot saam met mamma, pappa,
ouma of oupa!

Graad

Koste

Groottes

Graad RR-3

R220

Gr R - RR

Graad 4-7

R250
Gr 1-3

Gr 4-7

A: 90cm

B:64cm

D: 26cm

E: 48cm

A: 110cm

B: 84cm

D: 26cm

E: 48cm

A: 130cm

B: 104cm

D: 26cm

E: 48cm

C: 110cm

C: 130cm

C: 140cm

100% Skoolkoerant:
Hoogtepunte van kwartaal 1
Kliek en lees hier: https://indd.adobe.com/view/d1c7f2cb-cb09-4e39-9610-bbd54fc58aef

Rapporte vir groot en klein sigbaar
Laerskool Constantiapark gebruik reeds die D6-Kommunikeerder. Die meeste van ons ouers en personeel het die BLOU D6.
Daar is egter ook 'n D6-Connect met 'n SWART ikoon op die foon en wat eintlik 'n opgradering is van die blou D6. Die blou
D6 werk net baie maklik en daarom is gebruikers gemaklik om die blou weergawe te bly gebruik.
Die D6-Connect wat 'n swart logo vertoon, beskik oor addisionele funksies: ouers kan hulle kinders se punte sien en dophou
en sou die skool later oorbeweeg na 'n kontantlose sisteem is die funksie reeds deel van die D6-Connect se moontlikhede.
As u dus die D6-Connect ook aﬂaai kan u u kind se punte beloer. Hierdie besigtiging van punte is dalkies net in die vae
toekomsplan van kwartaal 2, 'n gawe anker as ouers wel kan bepaal hoe dit akademies met hulle kinders na aﬂoop van
kwartaal 1 gegaan het. Die D6-Connect is dan die sleutel tot u kind se punte.
Ons herinner ook dat elke vak se punte volgens eie CAPS-voorskrifte saamgestel word en dat elke
assessering se gewig, binne die gesamentlike punt van die vak, ook van vak tot vak verskil en
vooruit deur die GDO in die datasisteem geprogrammeer word. Punte kan dus
nie net bymekaar getel en gedeel word deur die aantal assesserings nie.
Punte-navrae sal eers hanteer kan word as ons terug is by die skool. Rapporte
word steeds dan ook uitgegee. Hierdie is net 'n sleutel tot inligting in isolasieomstandighede.
DIE SKAKEL:
Deur hier te kliek kan die D6-Connect afgelaai word,
waarmee u dan u kind se punte kan dophou.
https://d6.co.za/education/downloads/

Pienk Pêrel koester ons hartklop!

Nuwe Webblad amper daar!
Hou die spasie dop!

Ons Pienk Pêrel-ouers het gesorg dat ons gesinne wat
swaar kry binne die isolasie van die hele nasie mooi
versorg is. Baie dankie aan almal wat met oop harte en
hande bygedra het. Saam klop ons harte elke dag meer
omgee vir mekaar en word ons meer Rooikat. Met omgee
is ons Rooikatte gekoester! Me. Corné Grové (082 383
6984) is die koördineerder van hierdie omgee-groep
binne ons skool vir ons skool. Die Pienk Pêrel is 'n
inisiatief van ons vorige hoof, mnr. At Oosthuizen, wat
steeds ons mense koester en koördineer met ons skool se
Ondersteuningsentrum onder bestuur van me. Salomi
Morkel (lok@lscp.co.za).

Ons eie Isolasie-liedjie!
Juffrou Simoné het ons eie CP-liedjie in die vreemde
gekomponeer, omdat ons terug skool toe verlang!
Luister hier!

Redenaars
Baie geluk aan ons deelnemers aan die Super 12redenaarskompetisie:
Ÿ Groepering Gr. 1 – 3: Aiden Bence, Amore Pauw. Aidan
eindig onder die algehele top 4.
Ÿ Groepering Gr. 4 – 5: Amonique Bence, Carissa
Swanepoel (Carissa dring deur na die ﬁnaal)
Ÿ Groepring Gr. 6 – 7: Hein Dreyer en Claudia van Wyk
(Hein dring deur na die ﬁnaal)
Ÿ Graad 7-Span: Hein Dreyer, Reghardt Brummer, Anike
Boonstra, Luken Brunette (eindig as algehele
naaswenners).
Ons het 23 ander skole met prag en praal met eg Rooikatgasvryheid ontvang.

Juf. Elani, ons
assistent raak
CP-begeesterd
op 'n koevert
terwyl sy
hekdiens doen!

CP se lekkerlees-fantasie-dag was 'n Boekwurm se bonusdag

Laerskool Constantiapark kweek lesers, want lesers is
leiers. Elke jaar vier die skool ons liefde vir lees met 'n
heerlike Boekwurmdag. Vanjaar het Boekwurmdag saam
met internasionale moedertaaldag geval en daarom is die
lekkerlees-fantasie-dag vooraf gegaan deur 'n hele week
van vrolike lekkerlees-momente. Leerlinge het daagliks
fantasie en leer gekombineer deur óf met 'n kostuum óf in
'n anderste liggaamsposisie 'n lekkerlees-boek te geniet.
Deur elke leesperiode in 'n avontuur te omskep, het elke
maatjie ontdek dat lees 'n wonderervaring is. Die
hoogtepunt van die week was die viering van
Boekwurmdag in die Grondslagfase. Meer as 500 ouers,
oupas, oumas en hulle Rooikatte het op die pawiljoen van
die skool saamgetrek met 'n ontbyt-piekniekmandjie, 'n
gunstelingboek en in 'n fantasiekostuum geklee. Dr. Dey
het eers 'n heerlike Jaco Jacobs storie vir al die besoekers
voorgelees, voordat ouers hulle op piekniek-komberse
tuisgemaak het vir 'n storie-uur saam met hulle eie
Rooikatte. Ouers en grootouers kon 'n gunstelingstorie
voorlees, voordat die CP's weer die normale skooldag,
maar steeds in fantasiekostuums aangepak het. As die
media berig oor 8 uit 10 kinders in Suid-Afrika wat nie
met begrip kan lees nie, sal dit nie die leerlinge van
Laerskool Constantiapark wees nie, want leeslus is sonder
remme by ons skool op die heuwel!

Fotografie
'n Belewenis is die bywoning van ons eie fotograﬁeklub se
fotograﬁe-aande. Die ongelooﬂike samesyn tussen ouers
met mekaar en ouers saam met hulle kinders laat 'n mens
sommer jaloers voel op die kosbare gesinstydjie...dis asof
tyd stilstaan terwyl 'n eie stukkie wonder tussen die mure
ontvou! Die ongelooﬂike erns waarmee ouers en kinders
sáám hierdie ontwikkelingsgeleentheid aangryp en
waarmee kinders om die lens gestimuleer word om te
ontdek, om kreatief te dink, om geduld aan te leer totdat
die pragbeelde verskyn, is 'n unieke en kosbare stukkie
van CP wat 'n mens se hart aangryp en se siel sommer
voed!
Kyk net hoe oulik! Kliek op die skakel!

Asembenemende atletiek!
Baie geluk aan ons GISSA en SA-atlete!
Ons is bevoorreg dat 10 atlete in die Gissa-span ingesluit is: Anjoné Lourens, Simoné Lourens, Liné de Villiers, Dané Boshoff,
Luan Koen, Dian Koen, Gemma Rousseau, Carla Cronje, Jean-Jaques Thom en Joshua van Schalkwyk.
Vier van ons atlete dring deur na die SA-kampioenskappe: Jean Jaques Thom, 70mH (1ste plek) en 80m (2de plek), Liné de
Villiers, 1200m (1ste plek) en 70m hekkies (2de plek). Simoné Lourens, spiesgooi (2de plek) en Dané Boshoff 75m hekkies,
(2de plek).

Bulletjie-Rugby
Die Bulletjie-seisoen het afgeskop met meer as 180
bulletjies, waarvan die Graad R'e die grootste groep is
met sowat 80 spelers. Ons getroue en entoesiastiese
afrigterpappas is opgewonde om te begin oefen en kry
vanjaar 'n nuwe baadjie met hul spog bulletjiehemde.
Hierdie seisoen kry CP ook geleentheid om 2 ligadae aan
te bied. Dis heerlik om te sien hoe ouers elke Maandag en
Woensdag langs die veld saamkom om ons Bulletjies te
ondersteun. Ons Rooikat-bulletjies se ouers is ons
geheime wapen!

Hokkie kook!
Ons woeker al vroeg vir 'n vale!

Swem-sukses = entoesiasme + swem
+ vroegoggend-oefen + vasbyt

Juﬀrou Louisa, ons swema igter,
sk er nasionaal!

Herwinning is 'n CP-ding! Kyk uit vir die
GROEN asblikke vir WIT papier!

SLEGS VIR
WIT PAPIER

SLEGS VIR
WIT PAPIER

SLEGS VIR
WIT PAPIER

Rooikatte herwin! Dis 'n CP-ding!

Ons raak so opgewonde om ons
eie musiekstuk te komponeer dat
tyd sommer stilstaan!

Akademie is anders as onderwysers passievol skoolhou

Woelige wetenskaplikes

Sushi = Engels in Japanees!

Graad 2-Rooikatte is baie besig: vrugteslaai, blokkie-wiskunde
en ons suiwer water... ons CP-daggies is vol!

Stephen Wiggins wikkel met die snare!

CP-Sportdrag

Stephen Wiggins het gekwaliﬁseer vir die eerste
MusiekMosaiek (KYKNET) projek vir Elektriese, Klassieke
en Baskitaar. Instrumentaliste en klassieke sangers kry
selde die geleentheid vir nasionale erkenning, daarom het
ABS Produksies betrokke geraak deur 'n projek te loots
wat hierdie kunsvorm in Suid-Afrika bevorder. Na bykans
300 oudisies is uitgesoekte leerders gekies vir hierdie
ongelooﬂike een jaar-geleentheid. Tydens hierdie jaar kry
leerders die geleentheid om in teaters op te tree tydens
geleenthede soos die Lyric by Gold Reef City en ook by
die Silver Star se Globe waar 4000 toeskouers die
geleentheid bygewoon het.

Moedertaaldag

Leierskap is ‘n werkwoord

Melktertdag

Aksie in die Rooikat-akker
In die Mediasentrum
Hou ons Mediasentrum dop... ons is besig met 'n nuwe
boeke-baadjie vir ons boekeparadys!

Graad R-Sentrum
Ons Graad R-mannetjies het uiteindelik net voor
kwarantyn begin verskyn om die rand van ons Graad RSentrum!

Die verhoog...
Ons voor-verhoog geskuur en vernis...sommer splinternuut met so
bietjie elmboog-aksie!

Op die sportgronde
Ons crowd barrier-advertensies begin verrys! Ons het beweeglike advertensies soos Supersport Park! DugAds is besig met
die produksie van nog. Amper al 50 ons hekkies kry slope!

Vories se plakkerskamp is 'n
majestueuse geplak met 'n lekker plan!

CP-mense en -momente

Sjoe! Hoe lekker is die nie!
Rooikat, MJ Castelyn (gr.R)
is gekies om Rolbal
Gauteng-Noord tydens die
2020-SA O/15 Nasionale
Rolbalkampioenskappe te
verteenwoordig! RooikatRamkat, ons klein Graad RRooikat! Miskien nog klein,
maar hy trap reeds gróót
Rooikatspore!

Ons bestuur woon die Gauteng
bestuursbemagtigingskursus van
die SAOU by en skitter toe op die
nasionale Facebook-blad!

Ons is lojale Rooikatte! 'n
Hele
ondersteuningskombers
vibreer lojaliteit langs die
atletiekbaan.
Mnr. Lohan, ons
skaakorganiseerder, sien 'n gawe
kans vir fondse stuif terwyl die
Rooikatte pionne skuif toe ons as
gasheerskool vir die Tshwanetoernooi kon optree.

Lekker vrolik speel ons
netbal in die koue by Best of
the West voor die virus-pes!

CP's gee om! Ons help
mekaar in nood!

Ek en my hoof kyk saam
swem!

Juffrou Nadine se klein Ava
het veilig aangekom! Wat 'n
bondeltjie vreugde in
hierdie onstuimige tyd!

Hierdie motor ry voor 'n
motoris in die staat! Hoe
trots kan 'n skool nie voel
oor so 'n trotse CP-gesin
nie!

Strepe is koning en
is altyd op wag as
die Rooikat-maatjies
in sy klas moet NW
leer. Strepe moet
ook af en toe bietjie
rus in die
sonkolletjie buite
die klas.

Juffrou Renalte is
verloof!

Juf. Michelle kry 'n skildery
wat spesiaal met klein
handjies vir haar geverf is!
Hoe spesiaal is dit nie!

Dietmar in graad 1 het so
terug skool toe verlang in die
isolasie, dat hy een oggend
sommer in sy skoolklere
verskyn het by die huis!

Graad RR: ons kan ryg op 'n perd se rug!
Laerskool Constantiapark se Graad RSentrum het vanjaar perdjies van
Horse Worx as gawe besoekers. Die
graad RR'e het 'n splinternuwe
aktiwiteit: hulle ry op die perdjies
terwyl hulle 'n aktiwiteit op die perdjie
se rug moet afhandel. Die Rooikatgraad RR'e het onlangs leer ryg en het
met groot konsentrasie rygsteke vir 'n
hele nasie afgehandel, terwyl hulle
perdemaatjie geduldig sy roete bly
stap het met sy kosbare graad RR-vrag
op die rug! Hierdie aktiwiteit sorg vir
groot pret en die maatjies kan nie wag
vir die volgende besoek nie!

Ons leer ryg op die
perdjie se rug.

Kyk die konsentrasie!

Sommer skoolgaan sonder sukkel! Dis so lekker om in Graad R te wees!

Rooikatjies leer hoe water werk.

DIE MARKPLEIN

