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Dis hóé ons die wát doen

DIE WINTER VAN 2020
Liewe CP-Gemeenskap
Dit bly interessant hoe mense op dié unieke tyd reageer en vanuit
welke hoeke die hele wêreldwye verskynsel van 'n allesvernietigende
virus betrag word. Ek is van mening dat die Lock Down eerder 'n Look
In is, omdat dit geleentheid bied om weer 'n slag na binne te keer. 'n
Mens se gemoedstoestand noop jou dan soms om saam met Amanda
Strydom melancholies op te merk:
“Ek het lankal immigreer na die kamer in my kop
Vandaar hou ek versigtig die wêreld om my dop… “
“Die wêreld is ons woning nie, Totius sou verstaan
Ek reis al meer na binne, tot dit tyd word om te gaan.”
Die COVID-19-pandemie bied 'n sonderlinge geleentheid tot
loutering. Dit is opvallend hoe die mens se dieperliggende karakter in
tye van groot beproewing stelselmatig na die oppervlak dobber.
Vertoon verdwyn, pretensie blyk klatergoud te wees en jy staan
gestroop van alle waan ontbloot vir wie jy werklik is. Goue status in
karakter, tree slegs navore nadat die mens in die smeltkroes van die
lewe daartoe gelouter is.
Gesien in die lig van bogenoemde is dit vir my 'n enorme voorreg om
die ouergemeenskap van ons skool tans te sien opereer. Die vlakke
van welwillendheid, positiwiteit en omgee is ongeëwenaard:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Die talle komplimente wat instroom oor die geweldig suksesvolle
wyse waarop ons personeel klassikale onderwys in kuberklasse
kon omskakel, is bloot indrukwekkend.
Die ingesteldheid wat ouers openbaar om instaan-onderwysers te
wees, spreek van 'n diepgewortelde en liefdevolle toegeneentheid
teenoor hul kosbaarste besittings.
Die saamtrek van 'n ouerkorps om diégene by te staan wat in die
hedendaagse tydsgewrig nood ervaar, is merkwaardig op 'n vlak
wat mens sprakeloos laat.
Ouers se vermoë om te begryp dat hulle die skool in totaliteit
moet bly ondersteun, verseker 'n blink toekoms vir elke Rooikat.
Ek jubel van blydskap oor die groot hoeveelheid ouers vir wie dit
nog moontlik is om hul skoolgeldverpligting na te kom. Dit
verseker kalmte onder die onderwysers en dit genereer insgelyks
hoër vlakke van welwillendheid by elke leerkrag om hulself nog
meer in te span om die beste vir elke Rooikat te kan doen.

Die terugvoer wat ons ontvang oor die ingesteldheid van ons leerlinge
is voorwaar 'n riem onder die hart. Ons salueer elke Rooikat wat die
CP-waardes van Liefde, Lojaliteit en Respek tuis handhaaf en so hul
karakter bly slyp.
Ek wil u aanmoedig, om soos dit 'n ware Rooikat betaam, vas te byt,
aan te hou en deur te druk. Dit is juis die graad eentjies wat sonder om

te huiwer jou daaraan sal herinner: “'n
Rooikat gee nooit moed op nie!” Dit is
gewis dat hierdie wedloop wat ons
maar pas begin het, geen naelloop sal
wees nie, maar wel 'n moordende
Comrades ultramarathon! Die
uitdaging gaan uiterse
uithouvermoë van elkeen van ons
verg. Ek vertrou dat ons
deelname hieraan so inspirerend
sal wees dat ons mekaar sal
aanmoedig om te onthou dat die
oorwinning die moeite werd sal wees.
Ons bevind onsself sonder twyfel op meer as een manier in 'n
winterseisoen. Die Franse ﬁlosoof Camus het gesê hy het een ding
geleer en dit is dat daar in die diepste winter, 'n onoorwinlike somer
opgesluit lê.
Ook die ikoniese Afrikaanse digter N.P. van Wyk Louw stel dit in sy
gedig “Winter” onomwonde dat wintertye nodig is vir 'n groeiproses. Ek
haal enkele reëls daaruit aan:
“Nou lê die aarde nagtelang en week
in die donker stil genade van die reën
en skemer huise en takke daeliks bleek…
tot ons 'n helder middag skielik sien
die gras blink, en die jong graan teen die hange
en weet dat alle rus die lewe dien:
hoe kon ek dink dat somer ryker is
as hierdie groei se stil geheimenis?”
Mag dit so wees dat ons hierdie uitdagende winter - te midde van die
felheid daarvan – waardevol kan benut, om met 'n kragdadige
veerkragtigheid die somer waarop ons reikhalsend wag met albei hande
gereed en strategies geposisioneerd, kan aangryp.
My bede is dat u sal veilig wees, uself en u geliefdes mooi sal oppas en
dat ons saam in 'n hegte bondgenootskap die goeie stryd sal stry en
oorwinnend die einddoel sal bereik.

Beste wense
Dr. Louis Dey
Hoof

CP-hartklop: Saam is ons sterker!
Juffrou Sophie deel 'n stukkie werk van een van haar Graad 2-maatjies:
“Die Verkeerde Planeet
Een dag lank-lank gelede was daar twee ruimtemannetjies. Die een pienk met geel horings
en die ander een was groen met pers kolletjies op sy kop. Hulle het die verkeerde knoppie
gedruk en toe val hulle tot op die aarde. En toe hulle wakker raak, sien Pienkie en Groenie
hulle skip is gebreek. Pienkie vra vir Groenie: “Waar is ons?” Groenie sê: “Ek dink ons vra
die mannetjie op die stok...” Maar o tog, die mannetjie kan nie praat nie. Maar gelukkig het
hulle Google op hulle ruimtefoon. Google sê: “O aarde, julle is op die aarde.” Hulle is nie
bang nie, want hulle het mekaar. (Kaela Claassen, Graad 2/4)
Dié verhaaltjie van ons Kaela het my tussen Kuberskool en legio stukkies waansin
tot stilstand geruk. Net voor die grendel-chaos, stap ek in 'n hospitaalgang. 'n Pappa
met twee seuntjies aan die hand kom van voor af. Die Pappa sê: “Jy hoef nie bang te
wees vir die Oom Dokter nie.” Die seuntjie antwoord dadelik: “ Nee, Pappa, ons is
mos net bang vir die virus, want hy maak ons dood.”
Ek wonder so oor gedagtes in ons CP-maats se koppies. Die seuntjie in die gang, het
my aan die hart gegryp want ons het in ons huis so lank toe ons Klaradyn groot
geword het, die woord “dood” vermy. Nou word ons kinders groot met die woord...
elke dag... iewers. Statistieke van dood verskyn soos daaglikse brood en woorde
soos “dood” en maskers en handskoene en “hande was” is soos asemhaal. Ons word
gewaarsku teen buite ons erf. Ons kinders moet binne die vreemde golf van die dié
2020-wêreldverhaal 'n eie storie maak en verstaan hóé die wát gebeur en waar
hulle veilig is.
My eie Klaradyn laat iewers in die afgelope 40 dae val: "Mamma weet... my lewe het
gegaan oor prestasie... in Akademie... op buitemuurse gebied. En een Dinsdagaand
het ek by die etenstafel gesit en toe hoor ek ek gaan nie môre terug skool toe nie en
van toe af is ek steeds by die huis en nog nie weer terug nie. Ek het besef ek moet
elke dag gryp en voluit daarin iets doen.” Ek stik sommer in asemhaal. Maar dit is die
realiteit. Seuntjies in hospitaalgange is nie meer bang vir Omie Dokters nie en graad
10-dogters besef die waarde van 'n dag en die geleentheid in elke dag. Groenie en
Pienkie hanteer die vreemde met “O aarde, julle is op die aarde!”
Pablo Picasso het gesê: “The meaning of life is to ﬁnd your gift. The purpose of life is to
give it away.” Ons is besig om elke Rooikat sy gawe te laat ontgin, want dit is al wat
inpas binne die grense van ons nuwe normaal. Ons is besig om ons eie gawes in te
span om die vreemde wat voortduur te probeer fnuik met nuwe planne. En toe, een
mooi gegrendelde oggend, kom dierbare Kaela Claassen in graad 2 en skryf van 'n
vreemde planeet... 'n verkeerde planeet waar die instrument van vryheid gebreek
is, maar Pienkie en Groenie nie bang is nie, want hulle “het mekaar”. Uit die hartjie
en mondjie van 'n klein Rooikatjie die duidelikste oplossing ... die dapperste wapen...
die logiese plan, want “O aarde” hier “op aarde” in 2020 het ons mekaar en net
mekaar. Kom ons kyk nie na wat ons nie het nie of wat ons misloop nie, maar na wat
ons het en wat ons kan ontgin en geniet.
Saam is ons sterker! Kom ons omarm mekaar en haak in by mekaar en trek en stoot
ons gesinne vorentoe, want ons hóéf nie bang te wees nie... Pienkie, Groenie en die
Rooikatte het mekaar!
Annieka Moolman
Redaktrise: Nuusbrief

Gesprekke vanuit die kuber se kwarAntyn
Ons hoof en Beheerliggaam-Voorsitter gesels uit die kuber met die Rooikatte in isolasie!
Luister gerus na hierdie geselsies van huis tot huis!
Dr. Louis Dey vanuit sy tuin.
https://tinyurl.com/y8jvvw52

Mnr. Evan Matthee,
Beheerliggaamvoorsitter, vanuit sy huis.
https://tinyurl.com/y8ehfqzu

BEHEERLIGGAAMVERGADERINGS
ZOOM 1 EN ZOOM 2: Druk aan die werk om slim planne
te bedink en te beraam vir ons skool! Zoom saam, wen
saam!

GDO-PLAN SOOS DEURGEGEE
18 Mei Bestuurspan meld aan by die skool.
CP-Kuberskool WEEK 5
25 Mei Personeel terug by die skool.
1 Junie Graad 7's keer terug.
Hierdie datums is soos met versending en verander
al om die ander dag. Alle ander datums wat op
sosiale media-platforms en ander kommunikasie
platforms verskyn is slegs deel van 'n werksdokument wat na
gelang van die landstoestande in werking sal tree al dan nie.
Ons grootste vyand is drognuus, want dit verwar en verbouereer,
daarom hou asseblief die amptelike D6-skoolplatform dop vir
amptelike aankondigings en inligting rakende ons skool se
goedgekeurde Veiligheidprotokol en sy in werking treding. Almal
ken altyd iemand iewers wat iemand anders ken wat dokumente
het... daar kan legio dokumente versprei word, totdat 'n
dokument nie aan 'n hoof gestuur word nie, is dit gissings sonder
grense. Dit wat ons moet weet en doen, kom amptelik via 'n hoof
en Beheerliggaam se hande en nie via Facebook of Whatsapp nie.

Veilige en vrolike terugkeer
Skole word deeglik geadviseer deur die
Departement van Onderwys, FEDSAS
(Federasie vir Beheerliggame) en die
SAOU (Onderwysersunie) rakende die
terugkeer van leerlinge na skole toe.
'n Veiligheidsprotokol-werksdokument is reeds deur die
Beheerliggaam saamgestel o.l.v. mnr. Oostwald Eksteen.
Verdere ouerkundigheid word betrek om seker te maak
dat wanneer aankope van reinigers en ander
veiligheidsinstrumente plaasvind, dit honderd persent
strook met gesondheidsregulasies en -standaarde.
Sodra die ﬁnale kommunikasie oor terugkeer-regulasies
van die Onderwys-departement ontvang word en
korrekte inligting amptelik aan hoofde, skoolbesture en
beheerliggame oorgedra word, sal ons Veiligheidsprotokol verfyn word en ook aan ouers gekommunikeer
word.
Op hierdie stadium is basiese beginsels:
Ÿ Aankoms en vertrek van leerlinge (ons eerste groep
dan Graad 7) sal via drie hekke gereguleer word.
Ÿ Leerlinge sal geskandeer word soos voorgeskryf en
reeds nasionale praktyk is.
Ÿ Isolasie-afstand tussen leerlinge sal gehandhaaf en
gereguleer word.
Ÿ Toegang na klasse sal in een rigting geskied.
Ÿ Geen wisseling van leerlinge nie, slegs personeel
wissel.
Ÿ Klasgroottes sal bestuur word volgens GDO-riglyne.
Ÿ Geen bymekaarkom van groepe nie, dus geen SAALbyeenkomste nie.
Ÿ Siekekamer verskuif na 'n groter area en sal volgens
regulasies ingerig word vir soos en wanneer benodig.
Ÿ Hande, onderrigruimtes en badkamers sal
voortdurend ontsmet word.
Dra van maskers verpligtend:
Soos in die presidensiële rede uitgestip is as nasionale
regulasie, is die dra van maskers verpligtend. Leerlinge
kan 'n skoolmasker bestel soos reeds aan ouers
geleentheid gegee is. As u in die Kuberskoolondersteuning of in isolasie dalkies die nuusﬂits
misgeloop het, kliek hier vir 'n bestelling:
https://tinyurl.com/y6v9deg7
Die skool skenk graag een masker per leerling gratis aan
elke Rooikat. Rooikatte moet meer as een masker besit,
maar ons ondersteun graag met 'n wegtrek. Gemaskerde
Rooikatte is saam veilig en vrolik!

FEDSAS-terugvoer aan Beheerliggame na 'n vergadering
met die Departementshoof van GDO, Mnr. Mosuwe en sy
topbestuur:
Ÿ Geen fasiliteit sal heropen voordat dit nie as veilig
gesertiﬁseer is nie (skole sal 'n 'school readiness plan'
moet voorberei wat afgeteken moet word).
Ÿ GDO het voorraad van reinigingsmiddels in plek. Dit is
in 'n stoor in Pretoria en dit sal van daar af na skole
versprei word.
Ÿ Die aanpassings m.b.t die kurrikulum word
gesinkroniseer op nasionale vlak, maar elke provinsie
het beperkte diskresie vir verfyning.
Ÿ Mnr. Mosuwe het spesiﬁek verwys na die chaos wat
gerugte en gerugte van gerugte in die media en veral
op sosiale media veroorsaak. Slegs kommunikasie
vanuit mnr. Mosuwe of die LUR se kantore is amptelik
en skole word versoek dat slegs daarop gereageer
word.

Skoolgeld en
ﬁnansies
'n Opregte woord van dank aan ons ouers wat te midde
van die vreemde en onseker verloop van die jaar getrou
skoolgeld betaal. Ons verseker ouers graag dat daar
deeglike ﬁnansiële beplanning en vooruitskattings gedoen
word deur kundiges om te verseker dat te midde van 'n
tydperk waar elke sent omgedraai word, ons Beheerliggaam kan verseker dat ons skool beveilig word en
deeglik bestuur word om steeds ons kinders se veilige
hawe en toekoms-tuig te bly. Die Beheerliggaam het reeds
voor die instelling van die staat van inperking die betaling
van alle nie noodsaaklike uitgawes gestop, soos
byvoorbeeld nie-noodsaaklike instandhouding en
kapitaalprojekte. Sport-en kultuuraktiwiteite is ook
opgeskort met gepaardgaande besparings in uitgawes.
Om 'n skool soos Laerskool Constantiapark as een van die
voortreﬂikste skole in Pretoria te bestuur, bly 'n
reusevoorreg en verantwoordelikheid. Een en elkeen is
bewus van die omvang van die taak. Dankie vir elke ouer
se ondersteuning en gebede.
Ouers wat ondersteun en hulle deel doen, maak dit
moontlik vir 'n skoolbestuur en beheerliggaam om te sorg
dat ons Rooikatte veilig is en steeds met uitnemendheid
op koers na 'n mooi toekoms toe kan torpedo! Dankie vir
elkeen wat sy deeltjie doen om die groter
skoolgemeenskap en skool te dien en ons kinders se
toekoms te verseker.

Om te Kuberskool of nie te Kuberskool nie?
Hoekom moet ons? En vir hoe lank? En gaan hulle nie weer alles oordoen nie? En wat van die
maatjies wat nie nou kan nie?
Kuberskool is nie die ideaal nie: nie die lekkerste of gemaklikste opsie vir ouers wat moet werk
of vir die eerste keer nié hoef te werk nie. Ook nie vir Rooikat-onderwysers wat hulle eie
kinders en hulle eggenote almal gelyk tuis het én al hulle CP-kindertjies skielik vanuit die klas
via 'n skerm ook in die huis as deel van die uitgebreide gesin in 'n konstante jolige samesyn te
moet verwelkom en akkommodeer nie.
Maar onlangs verskyn die rede en waarheid ook 'n hele skerm vol: “Children are not cognitive
machines which can be switched on and off...” en dit spel die rede waarom ons die CP-Kuberskool
moet bly kraak!
Opvoeding en onderwys is gestruktureer om elke jaar 'n gawe ontwikkelingsfase in elke kind
se wêreld storm te loop en netjies afgehandel te kry. Die unieke en anderste verloop van 2020
fnuik wêreldwyd die natuurlike gang van kinderontwikkeling en geleenthede. CAPS/KABV
wat ons nasionale kurrikulum is, is saamgestel met presisie om steen vir steen, kwartaal vir
kwartaal 'n fondasie te bou waarop leerlinge uiteindelik Graad 12 skryf en deure na 'n mooi
toekoms oopvlieg.
Maar nou slaan deure toe, onderwys is noodgedwonge ook in isolasie om sodoende veiligheid
en lewe te koester. Dit is die beter plan. Maar ons kan 'n slagoffer-mentaliteit openbaar of ons
kan die wapen opneem, die enigste wapen wat tot nou toe bestaan teen 'n vernietigende virus
wat sonder keer intimideer. Waarom sou intelligente ouers, onderwysers en Rooikatte passief
staan en nie dit wat as teenmiddel aangewend kan word, gryp en veg nie?
Ons leer ons kinders om self verantwoordelikheid te neem vir hulle dade en keuses... juis
dáárom sal ons die Kuberskool as ons virusteenmiddel bedryf. Dit is 'n konkrete wapen teen'n
gesiglose inperkingsvyand.
'n Kurrikulum word gestroop om die jaar se hoekstene te probeer uithef en vasslaan. Maar die
volgende 5 en 10 jaar se kurrikulums kan nie gestroop word nie. Een stukkie akademiese
leerwerk bou op 'n volgende een soos legkaartstukkies om 'n perfekte prentjie te laat verskyn.
Om die legkaart te bou leer maatjies van kleins af te min stukke tot in graad 12 met 5000
stukke treetjie vir treetjie hóé om die wát te doen. Legkaartbouers van formaat leer om
hoekies eenkant te sit. Hulle leer stukkies draai om alle moontlikhede te beproef voor die regte
een presies en sekuur op die regte plekkie ingesit word, leer fyn waarneem en kleur en vorm
en detail onderskei. Om 'n prentjie te bou van akademiese vaardigheid wat deure na 'n mooi
toekoms laat oopvlieg, is 'n proses, nie 'n vingerklap-produk nie. Kinders kan nie van 0 tot 100
in een sekonde beweeg nie... “children are not cognitive machines which can be switched on and
off”.
Daarom Kuberskool ons en moet ons almal as ons kinders vir ons van belang is, hulle aktief aan
die groei en ontwikkel hou. Alles wat ons nou doen, sal herhaal word, maar baie vinnig. Nee...
nie alles nie...dit wat deur die Departement geselekteer word en dit kan gate in die fondasie
bring, of veroorsaak dat 'n volgende jaar se hantering van 'n tema in 'n gat vasval. Dáárom
Kuberskool ons... ons hou kinders se breintjies en emosies aktief aan die gang dat ons nie
Oktober weer Januarie moet beleef nie. Ons hou kinders in 'n veilige vangnet van “ons behoort
aan” vas en ons skep 'n ritme en patroon waarin hulle veilig kan beweeg sonder om agteruit te
beweeg teen 'n slakkepas, maar sonder keer. As ons lief is vir ons kinders, ons eie en ons
Rooikatte, moet ons almal agteroorbuig en in 'n ongemaksone in beweeg sodat ons 'n virus
sonder grense kan stuit om nie jare hierna steeds 'n verreikende impak te hê nie.
Assessering is 'n onafwendbare gevolg om na 'n volgende jaar te kan aanbeweeg. Tyd vir
inoefen gaan min wees en druk baie. Ons Rooikatte wat voluit voortstu gaan makliker kan
assesseer met veel minder druk. Die volhoubare opofferings van almal, kan dan net 'n beter
uitkoms verseker vir ons CP’s in assesseringstyd wat hierna onafwendbaar is.

Hoe gaan ons help vir maatjies wat nie nou kan nie ?
Ons het 4 rekenaarsentrums wat ons as bemagtigingstasies gaan ontplooi om maats videolesse te
laat inhaal. Ons tempo waarmee ons terugkeer en gaan vorentoe beweeg gaan vinniger en met
minder kompliksies wees op 'n meer doelgerigte pad na die volgende jaar of jare.
DATA bly 'n ding...
Data gaan deur die grendeltyd ons bly grendel, want dit is ons meganisme tot kommunikasie. Dis
'n feit en ons moet aanpas en inpas. Dit is verder 'n uitdaging vir personeel wie se lesse deur drie
kontrole- en ontwikkelingstasies moet beweeg voordat dit op drie platforms gelaai word. Data bly
ook maar 'n uitdaging vir ouers wat lesse aﬂaai.
Ons het egter geen ander opsie nie. Dit is hoe dit is, want data bly die enigste manier in isolasie
wat dinamiese aksie binne grendels kan laat ontplof!
ZOOM of Microsoft teams?
Meer data word benodig en lei tot minder suksesvol en volhoubaar herwinbare lesse. Ons poog
om nou lesse te skep wat temagerig met assessering weer as leerinstrument gebruik kan word.
Ons Rooikatte moet kan teruggaan en weer kan kyk en met gemak dit wat dalkies vergeet is, weer
kan gaan luister en vasslaan.
Tydskedule vir Kuberskool-programme en lesse? Kan dit nie liewer...
Kuberskoolprogramme word Vrydagaande gelaai vir die volgende week om 'n helikoptervisie
moontlik te maak as ietsie nog gedoen moet word of ons iewers so bietjie agter geraak het...
MAAR lesse kan nie vroeër gelaai word nie.
150 lesse word geskep vir 'n minimum van 1200 onderrigminute per week. Personeel skep 'n les
en stuur na die Departementshoof of vakhoof en daarna na die Adjunkhoof. Almal werk aan die les
om te verseker dat dit 'n les is en nie 'n hulpmiddel nie en dat ons Rooikatjies die lesse kan doen
om sterker te word. Lesse word vars gemaak en nuutgemaak en baie keer moet 'n vaardigheid
eers aangeleer word om die les te kan skep. Lesse word Sondae gelaai vir die volgende week op
drie platfoms en 'n stel lesse van 'n vak neem maklik 3 ure om te laai.
Ons almal sou ook op 'n Sondag vredig wou wees, maar ons IT-span moet Saterdae en Sondae
stoei om dit te laai en moontlik te maak vir ouers om teen Sondagaand dit te kan aﬂaai. Dankie vir
geduld en begrip dat almal van ons in ongemak in beweeg omdat liefde vir ons kinders ons
soontoe beweeg.
Wat breek 'n mens se hart? As 'n Rooikat self 'n brieﬁe stuur, want hulle neem eienaarskap!
Hello.Ek het die app google classroom gedownload. Hulle het my toe gevra vir n kode en ek het dit toe
gekry by my maats. Ek tik dit toe in en hulle sê toe vir my, my kode is verkeerd. Ek het toe seker gaan maak
dat ek die kode nie verkeerd ingevul het nie en ek het toe nie. Ek het toe die app delete en oor geïstalleer.
Ek het toe weer dieselfde kode in gesit maar hy sê toe dat net nommers en syfers mag gebruik word en ek
het net nommers en syfers in getik. Vra toe van my pelle om my te help maar toe se hulle hulle weet nie
wat om te doen nie. So toe eindig ek hier op. Ek is besig om baie agter met werk te raak en partykeer dan
hoor ek by my pelle ons het n toets om te skryf en dan het ek nie eers geleer nie. Die kode wat ek elke keer
intuk is w37vlgg. So asb help my.
Waar daar ‘n WIL is, gaan die WEG mos moet makliker wees en die pad moet oopgaan na sukses
toe. 'n Juffrou se hart kry swaar, maar by CP torpedo drie onderwysers dan sonder huiwering
dadelik af op 'n plan!
Statistiek van hoe die wat gebeur?
Week 1: 1729 registrasies op Google Classroom

Wintersdrag
Die Beheerliggaam het in
die lig van die unieke draai
van die jaar die besluit
geneem dat die “ou
Wintersdrag” vir vanjaar
steeds gedra kan word op
die skooldae wat nie FLOdae is nie. Dit beteken die
grys hemp saam met die
sweetpak vir seuns en
dogters. Hierdie besluit
volg logies uit die feit dat
die winter vanjaar by die
skool baie kort gaan wees
vir meeste grade en dat toegang tot die verskaffers nie 'n
gemaklike en logiese aankope-pad kan wees nie en
moontlik ook nog 'n geruime tydjie nie bereikbaar gaan
wees nie. Die tweede en ernstige ander rasionaal agter
die besluit is dat almal ﬁnansies in ag moet neem en dit nie
die jaar vir onnodige uitgawes is nie.

GRENDELTYD SE E-POSSE
IT-ondersteuning met die CP-Kuberskool:
support@lscp.co.za
Kontak met die Beheerliggaam:
Beheerliggaam@lscp.co.za
Rooikat-ondersteuningsnetwerk (vir CP-gesinne wat
maatskaplike ondersteuning benodig):
Rooikat@lscp.co.za
Skoolfondsnavrae en -gesprekke:
Skoolfonds@lscp.co.za
Graad RR-,R- en 1-Inskrywings en navrae:
graadradmin@lscp.co.za
Navrae: admin@lscp.co.za

Sentrum van die Kunste
zoom tot op die maan!
Aanlynlesse word aangebied deur die Sentrum van die Kunste:
Kontak vir verdere inligting:
Blokﬂuit: Annalie van der Merwe:
annalievandermerwe@gmail.com | 0833034367

Blikkieskos en Komberse:
Ons leiers gee om!

Viool en Klavier: Chrissie-Jane Stassen:
lynnwoodmusicschool@gmail.com | 0766810482
Kitaar: Annelie Theron: anntheron@mweb.co.za | 0827752873
Klavier en Keyboard: sanniehein@gmail.com | 0762757950
Kuns: Ilse Badenhorst: ilse.kunsklas@gmail.com | 0824424090
Ballet: Marianne Weidemann: mariweidem@gmail.com |
0823337314
Hip-Hop: Dane Janse van Rensburg:
vschalkwyk@hotmail.com |
0834442239
Drama: Natasha Markou:
littlecproductions@gmail.com |
0722122252

Ons leiers vra blikkies kos en komberse om vir mense, wat dit
nodig het en wat groot uitdagings moet aanpak, in CP-liefde en
omgee toe te draai en te koester!
Kliek hier vir die videogreep en loer wat het hulle vermag en
waarheen hulle mik:
https://tinyurl.com/yb4t2tg5
Baie dankie uit die hart uit ook aan elke ouerhart wat 'n handjie
oopgemaak het vir ons eie mense vir kospakkies. Saam is ons
sterker en is ons mekaar se vangnet.

GRENDELGRIEP laat ons verlang en dan trek ons skooldrag aan!

As ons President die aand gaan praat, hang ons sommer skoolklere solank teen die kas en sit die tassie ook reg vir terug
skool toe hol, “because you never know...”.

Grendelgriep laat ons kreatief raak!

OPEDAG EN 2021-INSKRYWINGS

Dis MeiM
- aand!
INSKRYWINGS VIR GRAAD R EN GRAAD RR
VIR 2021
STAP 1:
Kliek op die skakel vir die Virtuele Inskrywingsvorm:
http://tiny.cc/CP2021
STAP 2:
Laai af en voltooi

Opedag met 'n toeloop en vol vrolike Rooikat-momente is
een van die trotse lekkertes van 2020 wat vir eers ook
gegrendel is. Ons moet vinnig plan maak om wel te kan
gesels met nuwe maatjies wat alles en nog wat wil weet
van 'n Rooikat en sy maats!
Ons het 'n VIRTUELE OPEDAG op Facebook begin en laai
daar stukkies inligting en lekkertes van ons skool wat
solank ons hartklop kan laat klop in die kuber vir geen
konsternasie. https://tinyurl.com/y7xxvtp4

Dr. Dey lees 'n storie
op ons Virtuele Opedag
https://tinyurl.com/y7gpe8m4

STAP 3:
E-pos aan: graadradmin@lscp.co.za
INSKRYWINGS VIR GRAAD 1 VIR 2021
Die inskrywings vir graad 1 vind via die elektroniese
stelsel van die Departement van Onderwys plaas soos die
afgelope paar jaar reeds die gebruik was. Die elektroniese
inskrywings is die enigste wettige inskrywings wat
aanvaar word en geprosesseer word tot amptelike
plasings in graad 1. Dié stelsel is ook eers in kwarantyn.
Hou die pers dop vir aankondigings rondom die afskop van
die GDO se elektroniese aanlyn-aansoeke. Ons gaan weer
ons Graad R-Sentrum met die inskop ondersteun en die
aansoeke sentraal administreer met ons
Rekenaarsentrums as ondersteuningstrukture. Ons
kommunikeer via ons Graad R-Sentrum se Nuusbrief
besonderhede rondom die proses sodra ons die
instruksies van die Departement af ontvang.

Hoe gebeur die CP-wat in die
Kuber tydens Covid-19!

https://tinyurl.com/ycdvqy58

Ons het 'n plekkie
nodig vir gesels en so
bietjie kuier in die
kuber. Laerskool
Constantiapark het 'n
facebook-groep vir
huidige ouers en
Rooikatte geskep, waar
ons kan gesels en
sosiaal verkeer!

Moedersdag is anders... baie dankie!

CP-Pappa, Jakkie Louw, en sy gesin het 'n Dankie-liedjie
vir al ons CP-mamma's opgeneem!
https://tinyurl.com/y9367uct

CP-Fotograﬁeklub se inperkingsfoto's

Kyk na ons CP-Fotograﬁeklub se foto's wat gegrendeld
geneem word! https://tinyurl.com/y9uztxes

Daar is 101 maniere om te leer

Daar kan ook net soveel Kuberskool op
een dag wees, dan moet ons rus!

Die hele huis leer saam, want saam is ons sterker

Graad 7 werk en woel vir die Hoërskooldoel

Ons wag vir die grendel om te lig!

'n Kuberskool vol vooruitgang

Raai, Raai watter CP-onnies
uit die Kuber is die?
E-pos raaiskote na: kompetisie@lscp.co.za

Kuber-Kunsklas: Teken vir baba Yoda!

https://tinyurl.com/y8nmux58

CP-mense en -momente
Geen Rooikatte is deadbugs met
Flo-kuberskool nie!

Het jy gewonder? Strepies is
rond en gesond! Juf. Juanette
is 'n essensiële werker en
gaan gee sy kossies!

‘n Mens kan op een dag
ook net soveel
Kuberskool absorbeer!

'n Goue Kuberskoolvideogrepie: “Juffrou ek mis
jou. Dankie vir my lesse. Amen”
(Graad RR)

Graad RR speel-speel Super CP-slim!

Graad R: Speel is ons werk!

Graad 7's! Loer hier!

DIE MARKPLEIN

Ons nuutste ontwikkeling is 90% voltooid.
VOLTITEL
Erf 1/148
568 William Nicolstr
Constantia Park
(Oorkant Constantia Park Laerskool in woonbuurt met sekuriteit)
3 slaapkamers
3 badkamers
Gastetoilet
4'e slaapkamer / studeerkamer
3 leefareas
Stoep met binnebraai
Oopplan kombuis
Aparte opwas
”Laundry” / wasgoedarea
Bediendekamer met aparte badkamer
Dubbelmotorhuis met stoorarea
Swembad
Boma
Elektriese besproeiing
Erfbelasting R1629.07
(Datum van voltooiing-sal bevestig sodra INPERKING verby is)

Prys op hierdie woning: R3,250,000.00 btw ingesluit, ( *KOPER SPAAR ongeveer R173,500.00 op hereregte* )

Kontak ELAINE GROBLER (082 804 4047)

