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Ons gesels 'n paar sake om in die donker tonnel van onsekerheid vorentoe die hoeveelheid fakkels wat ons kan opspoor aan
te steek, want nog nooit was die digter, Totius, meer in die kol met “Die wêreld is ons woning nie...” as in 2020 nie.
Aansoek is ingedien en goedgekeur by die GDO vir leerlinge om vroeër terug te keer.
Volgens die media en omsendskrywes is die infasering van leerlinge vanaf 6 Julie tot 3 Augustus. Die skole in die Ooste het
saam aansoeke ingedien, dat leerlinge vroeër terugkeer skool toe. Ons het sopas bevestiging ontvang dat ons aansoek om
vroeëre terugkeer goedgekeur is.
Intussen is daar wyduiteenlopende berigte van skole wat nie toestemming kry nie en dan weer skole wat kry; van skole wat
sluit a.g.v. mense wat positief toets by die skole. Die beriggewing wys egter nie uit dat die skole weer binne enkele dae
oopmaak nie, omdat die skool slegs gesluit word dat 'n persoon wat positief toets en almal in die borrel waarbinne hy/sy
beweeg in kwarantyn kan gaan en die skool gesaniteer kan word.
Dit is en bly 'n vreemde tyd. Daarom moet ons besluite neem gebaseer op beginsels. In hierdie onseker tyd is daar te veel
emosies om ons te laat stuur: sommige ouers vra vakansie, ander meer werk, ander wil nog werk addisioneel aﬂaai omdat,
hulle kinders volgende jaar Graad 4 toe gaan of graad 1 toe of graad 8 toe. Sommige ouers is bang vir terug skool toe en
ander kan nie wag dat dinge weer normaal sy gang kan gaan nie.
Tussen die warboel emosies, moet ons kophou en dan trefseker koers hou. Die emosies is te veel en te uiteenlopend en te
wisselvallig. Die konstantes min en die veranderlikes baie.
Ons het daarom besluit om in 'n ope skrywe ons harte en gedagtes te deel dat ons ons pad duideliker uitstip soos ons die
beginsels oopstoei en die waansin wegwerk. Daarom gesels ons die pad so van feit tot feit om verdigsels in geselsies op
ander platforms in te perk. Die grendeltyd se uitdagings is meer as genoeg dat ons nie in verdigsels ook verstrengel raak nie.
1.

Met watter konstante is ons wegtrek na die grendel-maan?

Die nuwe normaal word ons norm vir die res van die jaar. Normaal soos ons dit geken het, is nie in 2020 ons veilige anker
nie. Sodra ons die nuwe normaal met 20/20-visie aanpak, sien ons beter waarheen ons op pad is.
2.

Kuberskool

Kuberskool is ons ouer-onderwyser-span se geskenk aan ons kinders. Dit is 'n geskenk wat niemand van ons kinders kan
steel nie.
Feit: Ons werk vir kwartaal 2 is afgehandel asof die 'n normale jaar is en selfs teen dieselfde pas as in 'n normale jaar. Ons is
besig met hersiening en oorsigte en verryking. Ons het glad nie nodig om die gestroopte kurrikulum te volg wat nou verskaf
word nie, want ons het die volle pakket in die sakkie.

WAT DOEN ONS DAN
AS ONS TERUG IS?
Ons heronderrig die kern en oefen die werk in dat ons ons
kinders assesseringsgereed maak en dat ons kinders in die
skool kan werk en daarom probeer ons dus om nie
huiswerk te gee nie, want ons kinders het reeds konstant
en gedrewe op 'n volledige onderwysmodel tuis afgewerk.
Sodra ons assesseringsgereed is, assesseer ons soos deur
die GDO in die gestroopte kurrikulum voorgeskryf word,
maar ons weet die volledige kurrikulum is netjies in plek.
Volgende jaar se Kwartaal 2-temas, wat moet bou op
vanjaar se temas, gaan sonder trane en met selfvertroue
gebou kan word!

KAN ONS NIE VAKANSIE KRY NIE?

Liewe Juffrou Annieka, ons is moeg. Kan ons nie asseblief vakansie
kry nie?
Juffrou Annieka kry so vreeslik swaar met die vraag, want die
veranderlikes is te veel. Ons het lank gewag vir die GDO. Ons
het al planne bedink... Juffrou Annieka en ons liewe hoof en
meneer Francois en die hele span Vak- en Departementshoofde, almal saam. Dis nie 'n maklike besluit nie. Ons
planne gaan eers maan toe kan gaan met vandag se GDOreaksie.
Sommige ouers is 100% in lyn met Kuberskool, ander agter,
ander amper daar en ander stoei vermoeid tussen Kuberskool
en beroepsuitdagings wat huislike wêrelde kompliseer.
Ons is lief vir al ons kinders. Ons normaal het 'n sensitiwiteit
geword vir ons kinders en ons ouers en wisselende wêrelde.
Daarom is een CP-huis nie belangriker vir ons as 'n ander CPhuis nie, want een Rooikat lê ons nie nader aan die hart as 'n
ander een nie. Ons kan nie dat ouers se emosie ons fokus van
ons kinders afhaal nie.
Om 'n konstante tussen die veranderlikes te vind...is amper
onmoontlik en die konstante se naam kan nie vakansie wees
nie.

KUBERSKOOL VERDER IN DIE TOEKOMS?

Ons graad 7's is 100% terug. Gevolglik is dit nie moontlik
of nodig om met die Kuberskool aan te gaan nie. Ons
personeel is voldag terug in die klas en gee alle energie
om ons Rooikatte te poleer vir dit wat van hulle verwag
word. 'n Enkele Kuberskool-les se produksie neem 'n
volle dag as al die navorsing in plek is en nog langer as
ons eers slim planne moet soek en maak.
Versoeke dat die Kuberskool aangaan
desnieteenstaande 100% terugkeer stroom in... Ons
gaan probeer om tot die einde van die nuwe normaal tog
kernkonsepte op die Kuberskool beskikbaar te bly stel
tot aan die einde van die jaar, maar dis onmoontlik om
twee volledige en effektiewe skole te bedryf. Ons
personeel begin steeds stelselmatig kwartaal 3-lesse
voorberei, maar slegs kernkonsepte. DUS: 'n les oor
BREUKE. Nie 5 lesse oor breuke met merk van huiswerk
in 'n les ens. nie: dis hóé ons die wát in breuke doen.
SELA.
Maar danksy die Kuberskool, kan ons Rooikatte in 'n
Rooimasjien vol lesse steeds teruggaan na die lesse toe
en ouers ook as daar voorberei word. Ons Kuberskool
bly dus 'n permanente heronderrig-bron in die Kuber tot
beskikking van elke Rooikat en sy ouers en kan soveel
kere nodig weer herbesoek word.

Maar ons het deernis met 'n gevoel asof ons heeltyd deur 'n
tonnel gejaag word deur 'n onsienbare vreemdeling ... daarom
het ons 'n versigtige asemhaal-kansie geskep vir gesinne omdat
ouers teruggekeer het werk toe en nou sukkel om die pas vol te
hou en om saam met hulle kinders hand-aan-hand die pad te
vind. Ons kan die asemteugie skep omdat ons kwartaal se werk
die Kuber laat kraak het en ons personeel se uitnemende lesse
dit moontlik maak om koppies op te lig!
Daarom het ons besluit om volgende week (22-29 Junie) 'n
ROOIKAT-REKONSILIASIE WEEK te maak dat die wat voor en
by is kan son soek in hulle huisies en die wat 'n tydjie nodig het
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het dan 'n week en 2 naweke om in te haal. Die wat by is kan
asemhaal sonder verantwoordelikheid en die wat net wil
poleer kan poets. Ons personeel kan dan ook effe dieper
asemhaal en stelselmatig met klein happies videolesse vir
kernkonsepte vir kwartaal 3 begin voorberei. Ons gaan eers
terug en onderrig in persoon en doen genoeg skriftelike werk
voordat ons Kwartaal 2 se werk assesseer.
Kom ons wees sag met mekaar as ons gesels op Whatsapp.
Kom ons koester mekaar, trek mekaar nader en hou mekaar
vas terwyl elke ouerpaar op sy eie manier stoei om te midde
van makliker en moeiliker werks- en huislike omstandighede
steeds in elke huisgesin die geleentheid te kan kry om met
verwondering na mekaar en na hulle kinders te kyk; om steeds
met bakhandjies die verwondering vir lewe in hulle eie kinders
se ogies vas te vang. As ons teen mekaar stoot en nie bymekaar
inhaak nie, maak ons dit moeiliker. Die donker maak bang,
maar as bakhandjies 'n fyne vuurvliegie kan vang, dan word
verwondering oor die mooi die helder lig wat die bang
wegwerk.

UIT DIE HELIKOPTER

Ÿ Uit die helikopter....ses maande is verby met drie
daarvan eintlik vredevol tuis...Kuberskool kan nooit
dieselfde doen as gewone skool nie.
Ÿ Die konstante werk het nie net die kurrikulum kaf
gedraf nie, maar ook emosies onder beheer gehou en
Rooikatte en Rooikatjies geleer om self werkstydjies
aan te lê i.p.v. aan dakwaaiers te swaai en dinge te
soek om te doen wat onheil voorspel.
Ÿ Ons het drie maande gelede eers in plaas van een
week, twee weke gerus en toe begin werk.
Ÿ Daar is in die 2020-normaal geen druk van konstante
assesserings nie.
Ÿ Daar is geen buitemuurs oor die hele wye wêreld nie
en middernagtelike busritte en toere en kompetisies
op elke hoek Suid van die Sahara nie.
Ÿ Daar is nie huiswerk en buitemuurs en assessering en
take en mondeling alles in een skoolweek nie. Daar is
'n vrediger bestaan van akademie en vir 'n slag net
akademie.
DUS: met net ses maande van die huidige graad is
woorde soos VAKANSIE nie Rooikat-woorde nie...ook
nie verantwoordelike woorde binne 'n nuwe normaal
nie. As ons terugkeer is dit sonder enige van die drukpotelemente. Vakansie in SA is nie vanjaar 'n woord vir
enigiemand voor Desember nie, wel gesondheid en
genade en 'n vredige akademiese pas om kinders sterk te
maak vir 'n volgende graad.
Dankie vir mooi saamwerk, want 'n posisioneringsgeleentheid vir Rooikat-Rekonsiliasie is vir ons moontlik
na mooi werk teen 'n mooi tempo om geen gestroopte
kurrikulum te hê wat ‘n volgende jaar in 'n nagmerrie en
trane laat ontaard nie.

HOE WERK DIE CP-NASKOOL?
Ons Rooikatte wat ingeskryf is by ons eie CP-Naskool
(Gr. 1-7) kan slegs die week wat hulle skool toe kom die
Naskool ook bywoon. Daar sal hulle onder me. Riana
Ehlers en haar span se sorgsame toesig versorg word.
Dieselfde Veiligheidsregulasies van die skool sal ook hier
in plek bly en veiligheid van een elkeen op Laerskool
Constantiapark se terrein sal met die grootste erns
bejeen word.
Sosiale distansieëring, maskers en sanitering van hande
is van kardinale belang hier ook. Die Naskool word ook
elke Vrydagmiddag dan gesaniteer saam met die res van
die skool.

AS ONS VROEËR TERUG GAAN,
HOE GAAN DIT WERK?
Ÿ Elke graad wat terugkeer sal eers 'n dag van oriëntering
hê saam met ons hoof, dr. Dey, en mnr. Francois van
Staden, ons adjunkhoof gemoeid met Covid 19protokolbestuur.
Ÿ Die datums vir oriëntering en terugkeer vind u
onderaan hierdie skrywe.
Ÿ 'n Inligtingstuk wat spesiﬁek met die hantering van elke
graad verband hou, sal met die kennnisgewing van die
graad se terugkeer gekommunikeer word.

FEIT: Slegs 50% van die skool mag op 'n slag
teenwoordig wees.
Die GDO het verskeie modelle voorgestel om leer op
hierdie wyse te kan laat gebeur. Die model wat ons skool
die beste en veiligste gaan laat funksioneer, is onderrig elke
tweede week.
1. CP's word per voogklas in die betrokke graad (van
Gr.RR-7) alfabeties in die helfte verdeel (saamgestelde
gesinne en vervoer-uitdagings kan aan die Graadvoog
gekommunikeer word en ons sal ons blinkste planne
probeer maak).
2. Volgens die alfabetiese indeling kom die een helfte van
die graad die een volle week skool toe en is dan dan
die volgende volle week tuis terwyl die ander helfte
van die graad dan skool toe kom.
3. Hierdie geld ook vir ons graad 7's, wat nou elke dag
skool toe kom. Ons koop die tyd uit saam met hulle ,
want sodra die ander grade terugkeer, moet ons ook
met hulle die twee-weeklikse model volg.
4. Ons versoek dringend dat afsprake en allerlei
geleenthede om kinders uit die skool te neem,
uiteraard in die weke waartydens u kinders nié by die
skool is nie, daarvoor te benut.
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AS MY ROOIKAT 'N GESPREKKIE NODIG HET
OM EMOSIES EN VISIE TE SUIWER?
Ons Ondersteuningsentrum het reeds 'n rondte by elke graad 7-klas gemaak vir 'n
ontlontingsgesprek in 'n groter klasopset. Daarna het ons graad 7's gehad wat vrywillig ook
kom gesels het. Al ons leerlinge wat terugkeer is welkom om per afspraak te gesels as dit
‘n behoefte raak. Ons leef naby ons kinders en koester hulle graag saam met elke
ouerpaar. Kontak asseblief u graadvoog vir 'n afspraak.
Ons personeel het ook afsprake en gesprekke. Ons wil graag seker maak dat in die
wilde waansin van 2020 ons een kern-anker omgee is en om so bietjie asem te
haal in 'n sonkolletjie waar iemand sommer net 'n geselsie gesels oor hoe die
wat ook by jou onderwyserhuisie gebeur het, is goed en dit sorg dat ons
veilige ‘n vrolike personeelkorps ook weer laat lostrek!
Ons Rooikatte is almal op verskillende ouderdomme gekonfronteer met
woorde en situasies wat in koppies iewers in 'n laaitjie geliasseer moet
word om te kan sin maak uit hoe die wat in die wêreld om hulle gebeur
het. Dit is die enigste normaal in die nuwe normaal.
Kontak vir ondersteuning: lok@lscp.co.za of u kind se graadvoog.
Saam is ons sterker!

MOET EK BANG WEES OM MY KIND
TERUG TE STUUR?

TUISONDERRIG
Uiteraard sou ons graag wou sien dat alle Rooikatte in die
voetspore van hul formidabele graad 7's volg deur almal
terug te kom skool toe. Ons het egter begrip dat dit in
uiterste gevalle nie moontlik is nie. Ons onderneem om
leerlinge wat ingeskryf bly, soos in die verlede by te staan
en hulp te verleen wat onder meer herstel het na
hospitalisasie en derglike situasies. Leerlinge sal bygestaan
word met basiese leerinhoud wat hulle in staat sal stel om
die assessering by die skool te kom aﬂê.
Vir u gerief heg ons die skrywe van die GDO aan wat u sal
leiding gee oor registrasie vir tuisonderrig asook vir die
ander opsie van Grendelleer (Lockdown Learning).
Vergewis uself asseblief deeglik oor die onderskeid tussen
die twee opsies en wat u verantwoordelikhede sou behels
indien u daarvan gebruik sou wou maak.
Saam sal ons sorg dat alles menslik moontlik gedoen word
om ons skool skoner as skoon en ons kinders veiliger as
veilig te hou!

Ek moet die met 'n staaltjie antwoord. Ons het so lank gewag vir
ons Klaradyn. Toe ons haar uiteindelik in ons arms vashou, was
ons so vreeslik bang daar gebeur ietsie met haar. So het ons haar
so vreeslik mooi opgepas en ons wou nie eers dat 'n skrale windjie
oor haar waai nie...die sonnetjie was te warm en die windjie te
koud. In Mamma-Annieka se arms was die enigste en veiligste
plek. Toe ek en my man, Hans, ook 'n onderwyser, vir ons 6 weke
besoek na Carien Camphor se spreekkamer gaan, groet sy ons na
die ondersoek en inspuiting met: “Gaan eet nou ietsie lekkers by
die DROS!” Ek en Hans stik amper van skok. Goeiste nee, daar is
kieme in die DROS...daar is mense met kieme in die DROS!
Genugtig, nee... ons kan nie ons Engeltjie-van-Liewe-Jesus-af
DROS toe vat nie... ons gaan reguit huis toe. Carien Camphor is
die rede dat ons liefste Klaradyn Moolman enigsins weet daar is
'n wêreld buite ons huis. Sy het ons vreeslik ferm die kop gewas en
uitgewys dat ons 'n groter gevaar vir ons kind is as die DROS en
die Pretoria Skou saam! As ons nie ons kind gewoond maak aan
kieme nie, het sy nie 'n weerstand nie en sonder 'n weerstand is
die gevaar baie groter as 'n DROS-kiem!
Dr. Dey herinner aan die volgende stukkies akademiese ankers
met erns:
“According to Paediatrician, Dr Fiona Kritzinger, the beneﬁts for
children of going back to school outweigh the risks of contracting
the virus.”
Prof. Karim: “Overall, there is no good reason why children should
not be going back to school... they have to learn to manage the
virus.”
Die Drie CP-Musketiers, dr. Louis Dey, mnr. Francois van Staden
en me. Annieka Moolman (met terracotta-hare, nie rooi hare nie)
sit intens en amper 24/7 koppe bymekaar en is ferm soos die
musketiers van ouds: “Een vir almal en almal vir een!” en ons mnr.
Heinrich Swart is altyd 'n man met een plan vir Super CP-veiligwees en een om te sorg dat binne die veilig ons ook vrolik kan
wees. Ons man met 'n plan het in die nuwe normaal 'n arsenaal
vol vir veilig en vrolik vorentoe beur.

SKOOLTYE
Skooltye: Graad 4-7
07:30 -13:00 (maar ons verdaag vanaf
12:45 so al om die 5 minute)

ROOIKATTE SE ROOILETTER
TERUGKEER-DATUMS
Graad 3 en 4: Woensdag, 24 Junie
Week A 07:30- 09:30
Week B 10:00-12:00

Skooltye: Graad R en RR
08:00- 12:00

Graad 2 en 5 : Donderdag, 25 Junie
Week A 07:30- 09:30
Week B 10:00-12:00

Skooltye: Graad 1
07:30-12:00

Graad 1 en 6: Vrydag, 26 Junie
Week A 07:30- 09:30
Week B 10:00-12:00

Skooltye: Graad 2
07:30 -12:15

Graad R en RR: Vrydag, 3 Julie
Week A: 07:30- 09:30
Week B: 10:00-12:00

Skooltye: Graad 3
07:30 -12:30

Terugkeerdatums: WEEK A
Graad 1 – 7: 29 Junie

Terugkeerdatum: WEEK B

KONTAKPERSOON
Kontakpersoon indien iemand by u huis positief
getoets is met 'n Covid 19:
Mnr. Johan Hansen (johan.hansen@lscp.co.za)
Onthou!
Voor elke graad se terugkeer, moet ouers 'n
moniteringsvorm vir elke Rooikat wat terugkeer
elektronies invul. Dit moet elektronies ingedien word die
aand voor die Rooikat die volgende oggend skool toe kom.
Die eerste monitering word deur ouers gedoen tuis! Die
skakel na die vorm word op D6 geplaas en via
Graadvoorsitters op groepe ook versprei. Moenie vergeet
om te onthou nie!

Graad RR-7: 6 Julie
Terugkeerdatum van Graad RR en R: WEEK A
Graad RR en R: 6 Julie

