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Liefde      Respek    Lojaliteit Dis hóé ons die wát doen

Beste Ouers

Sedert 18 Maart 2020 was 
ons leerlinge tuis, deur 
verskillende stadia van die 
nasionale inperking. Hulle 
was ook ongelukkig aan die 
ontvangkant van 
verwarrende kommunikasie 
van die Nasionale 
Onderwysdepartement. 
Uiteindelik kon ons graad 7-
leerlinge op Maandag 8 Junie 
terugkeer skool toe.

Ons is baie dankbaar om u in te lig dat 100% van ons gr. 7-
rooikatte die terugkeer skool toe tans meemaak! Verlede 
week het ons op die kennisgewingborde die volgende 
boodskap aangebring: “ROOIKAT GRAAD 7'S – ONS COVID 
KAMPIOENE”. Heel toevallig is dié kennisgewingbord tydens 
die hoofberig op nasionale televisie op Woensdag 3 Junie om 
19:00 op eNCA se nuus gebeeldsend. Ons gr.7-leelinge het toe 
wél hul status as superhelde gestand gedoen en een en almal 
by die skool opgedaag. Hulle baan opreg die weg vir die ander 
grade om 'n naatlose terugkeer Rooikatland toe te 
bewerkstellig. Ons is voorwaar trots op elke ouer en leerling se 
onverskrokke ingesteldheid om by die nuwe omstandighede 
aan te pas en die virus te bestuur.

Die feit dat ouers die besluit geneem het om hul kinders skool 
toe te stuur is 'n ware riem onder die hart. Hierdie optrede 
spreek van die vertroue wat ouers in Laerskool 
Constantiapark het – veral in die personeel se ingesteldheid 
teenoor elke leerling in ons geliefde skool. Ouers gee met 
hierdie optrede te kenne en bevestig dat ons skool 'n veilige, 
geborge en liefdevolle ruimte vir elke kind en personeellid 
bied. 

Terugvoer van leerlinge, ouers en personeel is oorweldigend 
positief te midde van die nuwe eise wat aan ons almal gestel 
word. Ons kyk met dankbaarheid na ons stelsel wat 
geïmplementeer is om die veiligheid van almal sover moontlik 
te verseker. Op hierdie stadium verloop al ons maatreëls 

seepglad en ons is gemaklik dat ons die res van die grade sal kan 
akkommodeer.

Wat die infassering van die res van die grade betref, is ons in die 
proses om in samewerking met ons buurskole 'n paar opsies te 
oorweeg. As openbare skool moet ons enige vroeëre infassering 
van grade eers aan die departement voorlê. Ons onderneem om 
so gou moontlik hierdie voorgestelde datums aan u bekend te 
maak wanneer ons gereed is om die versoek by die departement 
in te dien.

Ten laaste wil ek die groot aantal ouers bedank wat steeds hul 
skoolgeldverpligtinge bly nakom. Ek het groot begrip dat dit vir 
sommige van u uiters uitdagend moes wees om u bydrae te kon 
bly maak. Ek is opreg dankbaar om te getuig dat ons skool tans al 
ons verpligtinge kan nakom danksy u volgehoue ondersteuning 
en die finansiële komitee se uiters kundige bestuur van ons 
geldsake.

Mark Twain het gesê: “Die twee 
belangrikste dae in jou lewe is die dag 
toe jy gebore is en die dag toe jy 
uitgevind het waarom jy gebore is.” 
Mag hierdie tyd vir ons elkeen 
opnuut geleentheid bied om die 
dieperliggende rede vir ons bestaan 
te deurgrond. Mag ons veral nou vir 
mekaar, by mekaar en met mekaar 
wees en so, sin en betekenis tot 
mekaar se bestaan bydra.

Baie dankie vir elke ouer se 
ongelooflike lojale ondersteuning 
van u kind, elke onderwyser en ons 
skoolgemeenskap.

Mag u in hierdie tyd deurdrenk 
word met seën, goedheid, 
gesondheid en guns.

Beste wense

Dr. Louis Dey
HOOF
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Welkom terug! Saam is ons sterker! 



2021-Inskrywings open 25 Junie 2020!

Die inskrywings vir Graad 1 in 2021 open volgens die nuutste GDO-inligting op 25 Junie. Die inskrywingstydperk 
wat gegee word is korter as ooit: 25 Junie tot 25 Julie 2020. Hou ons kommunikasieplatforms dop vir inligting. 
Sodra die aanlyn-platforms oopmaak, sal ons ons ouers mooi begelei.  Ons e-pos ook inligting na ons voornemende 
Graad 1-Rooikatte en ook na al die Kleuterskole toe. 

Die Graad R-Sentrum (Graad R en RR) inskrywings het reeds geopen en kom flink in te midde van isolasie-
konsternasie!  Ons gesels elektronies totdat ons van oog tot oog kan gesels. Navrae: graadradmin@lscp.co.za 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZyXYOkZ
OnWh7d43qFFbk9KzjRjnSmAEua8k

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZRXYOkZ0o
VMs4zw6u7qDpi7v5oin8eqxMaX

https://u.pcloud.link/publink/sh
ow?code=XZ8XYOkZKbbv6ae8
EYL01eOp22uVeBo36lOk

ONS WAG VIR JULLE!

KLIEK en KYK!
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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

Waarvoor om te gaan loer as die wêreld bietjie vinnig 
gedraai het:
Ÿ Veiligheidsprotokol vir  terugkeer skool toe ( soos 

saamgestel deur die Beheerliggaam).
Ÿ Kleurvolle Inligtingsgids met wat elke graad se 

terugkeer belyn.

Ons Kuberskool haal die voorblad en die koerant vonkel vol 
van CP! https://indd.adobe.com/view/c53427ba-7efe-4f1b-
a988-4453427606fa

Die enigste datum wat ons tot dusver 
amptelik ontvang het  en wat ons kan 
deurgee:

25 Junie             Inskrywings vir 2021 open.

100% Skoolkoerant

Kontakbesonderhede  vir Rooikatte

Hou ons 
VIRTUELE OPEDAG 

dop!
https://www.facebook.com/LaerskoolConstantiaparkOpedag
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CP  WEMEL  IN  DIE  PERS



Aan die einde van die eerste kwartaal is daar 'n nuwe portefeulje tot die Beheerliggaam gevoeg, 
naamlik Ouerbetrokkenheid. Hierdie portefeulje is vir ouerbetrokkenheid wat buite die skool of 
skool-ure kan rigting en momentum kry  en vir ouers geleentheid bied om betrokke te wees, te raak 
of om al die harde werk wat daar reeds gedoen word te koördineer.  Dit bied die verdere voordeel 
dat die skool en ouers ook beter en nouer kan saamwerk.  Met die uitbreek van Covid 19 en die 
sluit van die skool het hierdie aksie regtig met die wind van voor begin, maar vorentoe sal ons beur, 
want vorentoe wil ons ons skool stuur!

My indrukke na baie gesels, vergaderings en zoom is die volgende:  die ouers van CP is betrokke en 
wil graag ook  meer betrokke raak, daar kort net so bietjie rigting en struktuur sodat ons al meer 
saam werk en nie ongelukkig soms onwetend by mekaar verby nie.  Dis HOE ons die WAT doen! 

Daar is eers 'n vergadering gehou en 'n komitee gestig wat AL die kultuur-, sport- en graad- 
verteenwoordigers ingesluit het.  Dit is vir ons baie belangrik dat ouers die geleentheid kry om 
betrokke te raak.  Die bestaande persepsie dat net byvoorbeeld  enkele sporte aandag kry wil ons 
absoluut verander.

Die fokus of struktuur waarmee ons vir eers mee gaan afskop en waaroor ons droom is die 
volgende:

1. Daar word vir elke kwartaal 'n enkele groot ouerfunksie beplan om mekaar beter te leer ken en 
'gees' te bou.  Die doel gaan nie fondsinsameling wees nie, net saam kuier en die geleentheid 
geniet.  Hou die spasie dop! 

2. Daar is tans verskeie bemarkingsplatvorms en -blaaie op facebook ens.  Hierdie sal 
gekonsolideer word om kommunikasie te verbeter.  Sover het ons die behoefte aan 'n eie enkele 
facebookblad geïdentifiseer met inligting op die skool se amptelike webblad, facebook en D6-
Kommunikeerder wat ook aandui hoe en waar ouers betrokke kan raak.

3. Die CP-winkel is ons as ouers se footprint by die skool en ons wil hierdie baie uitbrei en later 
selfs al die skoolklere, ondersteunerdrag en sportklere verkoop. Aanlyn-bestellings met die 
winkel wat dien as aanpas- en  afsetgebied.  As ons as ouers almal minder kan betaal is dit tot 
ons almal se voordeel.  Weereens is die doel nie fondsinsameling nie, juis besparing vir almal.

4. Beplande projekte:

a. Pienk Pêrels: help behoeftige kinders en gesinne binne en van ons eie skool.  Meer info 
hieroor en hoe jy betrokke kan raak elders in die Nuusbrief.

b. Skenk van ou sporttoerusting: plan is om vir skool ook deur skenkings toerusting op te bou.  
Dit is nie vir ons reg dat 'n kind byvoorbeeld wil krieket speel en gebrek aan toerusting 
stop dit nie.

c. Skenk van klere wat te klein is:  ons wil die klerebank optimaliseer en ook via die winkel 
bestuur.

d. Kapitaalprojekte: Uitbou en optimalisering van die  CP-winkel as eerste wegtrek omdat dit 
ons almal dien.

Aksies van ouers wat NOU benodig word:

1. Ons wil met die afskop van die nuwe Ouerbetrokkenheidportefeulje besluit wat die naam 
daarvan moet wees. Neem asseblief 30 sekondes en klik op die skakel om te stem.  

2. Ons drome is so groot en daarvoor is daar tyd en fondse nodig. Ons sal na die grendeltyd 
hieroor gesels as ons kan saamstaan en saamkuier en mekaar in die oë kyk en saam die blinkste 
planne maak, want saam is ons sterker en saam droom ons nog groter oor ons skool en maak 
ons skool nog sterker!

Ons wil ook graag aan ouers van die skool blootstelling en geleentheid gee.  Indien daar dus 'n 
aksie/projek gehou word en jy werk of doen daardie tipe ding of wil sommer net betrokke raak, 
maak asseblief kontak. 

Dankie vir julle tyd, ons sien uit om die pad saam te loop.  Sterkte ook in hierdie 'deurmekaar Covid 
tyd!'

Groetnis en kontak ons gerus met vrae en voorstelle.

Fourie Kritzinger en span (wat nog naam moet kry)

fourie@fortunatebrokers.co.za 

0833996219

CP-Betrokke Ouers: CP-Trots (Terugvoer, Junie 2020)

STEM
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CP se Pienk Pêrel-
projek is n ouer-
inisiatief om ons 
Rooikat-maats in 
nood te help.  Dit 
strek van hulp met 
kos, klere en 
skryfbehoeftes tot 
professionele hulp 
wat benodig word.  Gedurende die kwartaal voorsien die 
Pienk Pêrel Projek daagliks kospakkies aan kinders by die 
skool, wat nie kos het nie.   Ouers wat aan die Pienk Pêrel 
kospakkie-groep behoort, voorsien daagliks die produkte 
vir die kospakkies, asook die pak daarvan. 

Ons voorsien tans tydens die Grendeltydperk aan gesinne 
kospakke om hulle te help deur hierdie moeilike, onsekere 
tyd.  

HOE KAN JY HELP EN BETROKKE RAAK?
Tydens grendeltydperk:  Finansiële bydraes en kosskenkings 
vir gesinne.

Na grendeltydperk:  Kosblikpak-mammas, skenk van 
produkte vir daaglikse kospakkies, skryfbehoeftes, klere, 
bied jou professionele dienste aan.

Vir meer inligting of om betrokke te raak by ons Pienk 
Pêrel-Projek, kontak gerus vir Corné Grové 
pienkperelprojek@gmail.com  of whatsapp: 082 3836984.

MY EIE PLEKKIE
PIENK PêREL-PROJEK:   

Dis HÓÉ ons die WÁT vir WIE doen…

mailto:pienkperelprojek@gmail.com
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Vanuit 'n Mamma se bril

Ek sit in die sonnetjie op my stoep en dink terug aan die 
oggend toe ek amptelik 'n Mamma geword het. Nie-
amptelik was ek al op 5 jarige ouderdom die Mamma van 'n 
wit hoenderhennetjie wat nes onder my bed kom maak het 
en die wegsteek-straatkat, wat natuurlik al haar kuikens 
opgevreet het! Ek was angstig en glad nie seker van my 
vermoëns as Mamma nie. Vir elke uitdaging in die lewe kan 
mens voorberei. Jy gaan studeer by 'n instelling om 'n 
rekenmeester of prokureur te word, maar 'n drie-aande-
kursus wat “voorgeboorte klasse” genoem word, het my 
geensins in beheer laat voel nie. Ek het elke liewe ouerskap 
boek gelees waarop ek my hande kon lê en 16 boeke later 
het ek regtig ook nie voorbereid gevoel nie. Ouma in 
wording het oor 'n koppie tee my probeer gerusstel “Instink 
skop in”…

So breek die heilige oomblik aan. Almal het kom kloek en 
koer oor ons Liefiekind. Trotse Oupa het almal na 'n 
nabygeleë restaurant geneem vir ontbyt. Ek is vir die eerste 
keer alleen met ons bondeltjie mens. En ek wag. Ek wag vir 
die “instink” om “in te skop”. Niks gebeur nie. Geen sagte 
beligting, geen hemelse koormusiek nie, geen stralekrans 
wat oor my kom lê nie. Niks. Ook nie daardie volstruis skop 
soos in die advertensies nie. Niks. 

Al wat gebeur is dat ek afkyk na 'n mensie wat vir 'n rukkie 
in my binnekant gegroei het. Sy is myne, maar sy is nie ek 
nie. Sy is haar Pappa s'n, maar sy is nie hy nie. Sy is haar eie 
mens. Sy gaan haar eie lewe lei, haar eie suksesse smaak, en 
haar eie foute maak. Ek is Mamma. Ek is fasiliteerder van 
Projek Groei. 

Nege jaar later is dit 2020…. Die jaar het soos enige ander 
begin. Propvol drome en planne… Projek Groei was netjies 
uitgelê en beplan. Net om 'n paar weke voor die einde van 
die eerste kwartaal 'n wipwaentjierit te word met veels te 
veel onderstebo is en hopeloos te min gelykmatig. Ek is nie 
voorbereid hierop nie!  Aanvanklik was dit 'n lekker 
vakansie. Ons skoffel in die tuin en pak 'n paar kaste reg. 
Pappa bly tuis vir die inperkingstyd. Ons besigheid is toe. 
Inkomste word beperk tot dit wat in die bankrekening is. 

Die dae word koeler. Kinders word onrustiger want 
HOEKOM kan die maatjies nie kom kuier nie? Pappa word 
stiller en die spanning word al meer… Ek is nie hierop 
voorberei nie. Daar is nie 'n boek hiervoor nie. Waar is 
daardie instink wat moet inskop? Ek het dit NOU nodig!! 

Ouers se geselsies wat die hart raak

Nege jaar later het instink nie ingeskop nie. Altans, nie soos wat 
ek dit verwag het nie. Dit was nie 'n vuurwerkvertoning wat in my 
hart ontplof het nie. Instink is toe al die tyd 'n kalm, maar magtige 
rivier in 'n Mamma se binneste. 'n Rivier gevoed deur 
Godsgenade en die diep wete van afhanklikheid aan Sy sorg en 
liefde. 

Covid19 het baie by ons kom wegneem. Met sy linkerhand het hy 
ons normale wêreld op sy kop kom keer. Tussen skoonmaak, 
kosmaak, probeer werk, skoonmaak, kuberskool, kosmaak, 
skoonmaak, skoonmaak, skoonmaak (Het ek al skoonmaak 
genoem?) het ek skielik weer my kinders gesien vir die individue, 
die mense wat hulle werklik is. Ons is beroof van die veilige 
strukture van roetine en bekendheid van voorspelbare salarisse. 
Ons bevind onsself in 'n vreemde landskap van inperking, 
konstante sanitasie en maskers.

Covid19 het egter ook met sy regterhand kom gee. Tussen die 
mistigheid van onsekerheid, sien ons weer die waarde van 
menseverhoudinge raak. Ons beraam planne – Zoom playdates, 
WhatsApp Video-oproepe met Ouma en Oupa, Piekniek vir 
ontbyt onder die bome in die tuin, ons maak “lekker verjaar” 
selfoonvideo's vir die verjaarsdagmaatjies… Ons spandeer weer 
tyd as gesin saam. Kwaliteittyd. Ons moet deur die harde, wrede 
werklikheid van persoonlikheids-verskille skaaf – sonder die 
opsie van ontvlugting na buite invloede en eksterne vermaak. 

Tydens ons oueroggend in Januarie het Dokter Dey ons 
aangemoedig om ons kinders veerkragtig groot te maak. Leer 
hulle van opstaan, planne maak, aangaan. Ons het hande geklap 
en gedink dit is 'n goeie idee…. Min wetende dat hierdie jaar, 
hierdie 2020 Covid-jaar juis DIT van ons as ouers gaan vra. 

Projek Groei vra om aangepas te word. Projek Groei sal plek-plek 
herskryf moet word. Dalk selfs 'n paar dele in totaliteit vir 2020 
geskrap. 

Ons gaan veerkragtigheid moet demonstreer en uitleef – ter 
wille van ons kinders. Ja, ons het nie hiervoor geleer nie. Ons was 
nie voorberei hier op nie. Ons moet nou wag vir “instink” om “in 
te skop”. Maar meer as dit, ons MOET nou ons tyd gebruik om 
veerkragtig te leef! Voluit vorentoe! 

Ons gaan nou, soos enige ander tyd, foute maak – dit is okay. 

Ons gaan nou, soos enige ander tyd, moedeloos raak – dit is okay. 

Ons gaan nou, soos enige ander tyd, geïrriteerd raak – dit is okay. 

Ons gaan nou, soos enige ander tyd, spanning beleef – dit is okay. 

Ons gaan nou, soos enige ander tyd, bekomerd wees oor die 
toekoms – dit is okay. 

Maar ons gaan ook leer om in die oomblik te leef, te lag, te dans, 
te glo, te vertrou, te bid, te droom – en dit is nodig! 

Eendag gaan ons terug kyk op hierdie tyd en besef ons het 
opgestaan, ons het kanse gewaag, en ons het die lewe met twee 
hande aangegryp, ons het geleef en ons het geleenthede geskep, 
ons het oorleef en sukses behaal. Want ons is Rooikat-
Ouers...2020 veerkragtig!

Michelle van der Merwe



Beste Juffrou Annieka Moolman, Dr. Dey en CP-
Personeel.

Ek as ouer is n oud en ongelooflike trotse CP en ook CP-
ouer van 2 dogterjies Anja Van Rooyen in Gr 1-1 en 
Lienke Van Rooyen in Gr 3-7.

Woorde om die dankbaarheid en trots te beskryf uit ons 
ouer hart uit teenoor julle as CP-Personeel en ons skool is 
daar nie. Die manier waarop die CP-Kuberskool te werk 
gaan is net absoluut ongelooflik.

Ek het 2 kinders wat borrel van opwinding om elke 
oggend pligsgetrou hulle skoolwerkies te doen en wat uit 
hulle kassie klim as hulle net een van hulle geliefde onnies 
se stemme hoor. 

Baie baie dankie uit die diepte van ons hart vir al die 
harde werk  en lang ure en moeite en liefde wat ingaan in 
elke liewe opstel van 'n lessie en ook die manier waarop 
dit versprei word. Net nog 'n rede hoekom ons skool CP 
die beste Laerskool in die land is! 

Ons as ouers se harte klop uit ons bors van trots oor die 
manier van hoe ons CPs' se spore getrap word. My oudste 
dogtertjie Lienke doen redenaars en haar toespraak van 
hierdie jaar gaan oor die tema Wonder en haar onderwerp  
is  Die wonderkragte van 'n onderwyser! Dat 'n Onderwyser 
wonderkragte het en 'n towerstok, en ek kan met alle 
eerlikheid getuig dat hierdie stelling wel die reine 
waarheid is en dat onderwysers inderdaad die fondasie 
van elke liewe kind se toekoms grawe en baksteen vir 
baksteen aan hulle toekoms begin bou. Ek verstaan dat 
hierdie jaar 2020 glad nie die jaar is wat een van ons-ons 
voorgestel het nie maar wel glo ek ook dat hierdie jaar 
ons almal op 'n ander manier sterker gemaak het. 

Alhoewel daar nog baie onsekere tye voorlê en baie 
klippe is wat ons nog moet wegrol, weet ek darem een 
ding dat my kinders se opvoeding en toekoms in die beste 
hande is en dat ek as ouer met 'n geruste hart kan loop. 

Anja vra my nou die dag, as die inperking verby is of sy dan 
reguit Gr 2 toe gaan, ek antwoord haar toe eerlik dat 
"mamma nie eintlik weet nie,  dat dit alles in Liewe Jesus se 
hande is", sy kyk my so rukkie en toe antwoord sy my, "Dit sal 
baie lekker wees om Graad 2 toe te gaan maar eintlik hoop ek 
dat ek bly in Graad 1 by Juf. Elna, want anders gaan my hart 
baie seer wees omdat ek dan net vir so 'n ou klein rukkie 'n 
wurmpie was en ek is seker dat Juf. Elna se hartjie gaan ook 
baie seer wees dan."

Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle onder 
omstandighede en ek is seker dat ons sommer gou gou weer 
een van die dae....die eggo van  “Al wat jy sien is die 
Rooimasjien...Rooikatte!”  sal hoor.

Vriendelike Groete

Edré Van Rooyen



Marna, 
Ons het verwag dat die eerste dag of twee vol stampe en stote sou 

wees maar julle verbaas ons! Alles verloop 
seepglad Kaitlyn ‘n baie happy en tevrede CP.

Ek het met groot lof gehoor 

hoe dit gister gegaan het by 

die skool.  (My “ander” kind is 

in graad 7).  

Ek het ongelooik baie respek 

vir julle.  Die feit dat elkeen 

van jul span so positief is en 

vol energie in hierdie tye kan 

wees, is absoluut ongelooik.

Mag ek vra dat jy hierdie asb. 

deur julle kanale aanstuur 

sodat dit by die regte 

persoon uitkom? Aan elke 

liewe CP-Onnie wat 

rekenaar en hulpbronne gryp 

en entoesiasties 'n plan 

maak om ons lyfies van 'n 

afstand af slim te maak, 

dankie! Uit my hart dankie!

Dis so spesiaal om te sien hoe my twee  sit en kyk na die videos met oorfone so ek hoor niks...... maar weet hul pak dan die 
werkkaarte aan en is heel gemaklik. Dis n vreemde wêreld maar een waar ons almal leer. En nog net weereens dankie en glo jy dra dit oor na personeel.

Môre Dok Dey, hoop dit 

gaan sommer baie goed by 

jou!   Dankie vir jou 

fantastiese personeel, ons 

gaan lekker skool hier by die 

huis met hulle leiding. Dra 

asb ons  dankbaarheid oor 

aan hulle! 

Ek moet sê CP is n baie 
georganiseerde skool. Ek ken baie mense met kids in verskillende skole en 

niemand kry die werk so mooi uit eengesit vir die kinders. Hierdie videos gaan hul baie help met die 
eksamen. Aan al die 
onderwysers ons sê opreg baie dankie vir alles wat jul vir ons doen. Baie dankie!

Briefies via die Kuber

Annieka
 
Ek dink ons graad 6 klasvoorsitter (Alida), sal kan getuig dat ek een van “daai” mammas is wat baie gou sal skree as dinge nie 100% reg is nie.  Ek vermoed jy ken my ook so…

 
Ek weet ook, dat as mens kan kla oor dinge, moet jy ook kan komplimenteer waar dit nodig is.  

Na 'n paar groeipyne en gewoond raak aan die nuwe manier van dinge doen, wil ek graag  'n groot dankie stuur aan elke lid van jul span.  Die werk is regtig van hoë standaard.  Die lang ure wat ingesit word, en die naweke wat opgeoffer word, word regtig waardeer.



Ons eie CP-AANLYN-kafeteria en -winkel!

Die lekkerste-lekker van die Grendeltyd is dat ons nuut en 
kreatief  moes dink oor dinge wat ons al lankal wou doen! 
Juf. Hermie Nell het ingespring en vir ons 'n eie AANLYN-
Inkopiesentrum geskep. CP-Aanlyn sal met verdrag uitbrei 
en begin met die Kafeteria, maar gaan binnekort ook die 
CP Trots-Winkel en Klerebank insluit. 

Ons begin met ons Snoepie/Kafeteria
Ons CP-Aanlyn inkopieblad maak MAANDAG 22 JUNIE 
oop om dit vir ouers moontlik te maak om Kafeteria-pouse-
inkopies van die huis af te doen en te betaal!  Die Kafeteria 
lewer dan die bestellings by die lokale waar ons Rooikatte 
skoolgaan af. Bestellings kan van Sondag af geplaas word.

Hoe doen ons die wat doen?

Stap 1:
Sluit aan

Hoe werk bestelling:
Bestellings sluit 8 uur elke oggend. U kan vooruit bestel vir 
die week. Ons moedig die bestellings vir die hele week aan, 
wat aflewering by die klasse makliker kan maak. Maar 
ingeval van nood of 'n kossakkie wat in die motor 
agtergebly het, help ons graag. Bestellings vir elke dag sluit 
dan 08:00 vir die dag. 

Ÿ Betalings kan gemaak word met krediet / debietkaarte 
aanlyn.

Ÿ Bestellings word by u kind se klas afgelewer voor pouse.
Ÿ Meer produkte sal later gelaai word.

Waar bestel ek:
www.cp-aanlyn.co.za

As ek moet kommunikeer... 
wie kontak ek?
Kafeteria@lscp.co.za

Bestellings kan ook van die 
foon af gedoen word. 
Betalings vergesel 
bestellings.

http://www.cp-aanlyn.co.za
mailto:Kafeteria@lscp.co.za


Meningspeiling

Baie dankie aan meer as 1000 gesinne wat ons help rig het rondom vrae van belang om ons planne te kan beraam!
Ons deel graag die inligting rondom die Kuberskool. Die  inligting rondom ouers se operasionele voorkeure  is reeds met die 
opstel van die Veiligheidsprotokol in ag geneem soos ons die regulasies moes aanpas en opstel om in lyn met die GDO-
vereistes te wees. 

Akademiese posisionering: CP-kuberskool



Rooikat-geselsies op ZOOM!

Ons gesels dat dit klap oor alles en nog wat en steek selfs hand op vir 'n beurt 
soos dit in 'n goeie klas werk, dat almal 'n kansie kan kry!



Ons teken in met ons nuwe leestablette 

So lyk die Moniteringsvorm wat ons 
Rooikatte op tablette by die hekke invul



CP-mense en -momenteCP-mense en -momente

Ons assistent-Juffrou, Tania  
is op 6 Junie getroud! Geen 
grens kon haar grendel nie!

Mnr. Heinrich Swart en mnr. Oostwald 
Eksteen van die BL meet die 1.5m afstand 

terwyl hulle klasse pak.

Juffrou Marna is reg soos 'n roer met 'n soetigheidjie vir 'n 
CP se eerste pouse terug! Sy reël vir ons Graad 7's 'n 

Snoepdingetjie vir die eerste dag wat toe die volgende dag 
skuif na 'n week later se eerste dag. Maar haar Graad 7's se 
eerste dag terug se lekkernytjie  is met groot sorg deur Juf. 
Lulu se mamma gebak en met groot liefde betyds aan Juf. 

Marna oorhandig. Hóé die minister die wát doen is nie altyd  
soos hóé CP die wat doen nie!

Die krag is aan, want die 
mense is terug!

Ons CP-Administrasie is  
terug en sommer pragtig in 

rooi en swart! Almal het 
verlang!

Die son kom weer op en kyk net hoe 
mooi skyn ons nuwe sonnetjie op ons 

skoolterrein!

Ons Graad R-Sentrum staan ook 
nog! Ons wag ook baie 

opgewonde op ons klein 
maatjies se terugkeer!

Dankie aan al die ouers wat 
iewers hande of rande gee en 

ons Pienk Pêrel-Projek 
ondersteun wat sorg dat  

gesinne in nood  kospakkies 
kry. Saam is ons sterker!



Groot en klein skep by die Kuberskool!

Ons fotograwe kyk nuut na hulle isolasie-stasie



Welkom	terug	Graad	7's!		



Ons kan die kuber kraak! Kyk wat kan ons al self op die rekenaars skep! 

Vrydae  na skool: Sanitering is 'n CP-ding

Kliek hier vir nog Rooikat-super planne: https://youtu.be/7UIUwIi2xkU

https://youtu.be/7UIUwIi2xkU
https://youtu.be/7UIUwIi2xkU


VEILIG EN VROLIK!VEILIG EN VROLIK!VEILIG EN VROLIK!

                  H

ARTKLOP

STOPPIT! CP IS OPPIT!
STOPPIT! CP IS OPPIT!
STOPPIT! CP IS OPPIT!

                  H

ARTKLOP
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Jan Tuisbly se karretjie is 'n  MOET 
Jan Tuisbly se karretjie is 'n  MOET 

as jy nies of hoes of staan in 'n koorsgloed!
as jy nies of hoes of staan in 'n koorsgloed!

Jan Tuisbly se karretjie is 'n  MOET 

as jy nies of hoes of staan in 'n koorsgloed!

CP-REELS VIR SUPERGESONDWEES!
CP-REELS VIR SUPERGESONDWEES!
CP-REELS VIR SUPERGESONDWEES!

Hou jou masker op  dat Hou jou masker op  dat 
niemand jou STOP!niemand jou STOP!

Hou jou masker op  dat 
niemand jou STOP!

1,5 meter tussen my en jou 1,5 meter tussen my en jou 
sal ons in hierdie tyd veilig hou.sal ons in hierdie tyd veilig hou.

1,5 meter tussen my en jou 
sal ons in hierdie tyd veilig hou.

Ek bêre my drukkie vir nou Ek bêre my drukkie vir nou 

my elmboog wys my omgee vir jou.my elmboog wys my omgee vir jou.

Ek bêre my drukkie vir nou 

my elmboog wys my omgee vir jou.

Jy ken mos die 20 sekonde-handewas-reël Jy ken mos die 20 sekonde-handewas-reël 
en met jou CP-liedjie gaan dit jou nie verveel.en met jou CP-liedjie gaan dit jou nie verveel.

Jy ken mos die 20 sekonde-handewas-reël 
en met jou CP-liedjie gaan dit jou nie verveel.

My goed mag jy nie leen, want my My goed mag jy nie leen, want my 
pen en potlood is  vir my alleen.pen en potlood is  vir my alleen.

My goed mag jy nie leen, want my 
pen en potlood is  vir my alleen.

My tafel sal ek silwerskoon My tafel sal ek silwerskoon 

poets sodat ou Corona  my nie toets!poets sodat ou Corona  my nie toets!
My tafel sal ek silwerskoon 

poets sodat ou Corona  my nie toets!

Moenie aan jou 'bakkies' vat sodatMoenie aan jou 'bakkies' vat sodat
 Covid-19 nie 'n kans kan vat. Covid-19 nie 'n kans kan vat.

Moenie aan jou 'bakkies' vat sodat
 Covid-19 nie 'n kans kan vat.

Gebruik jou elmboog vir nies en hoes Gebruik jou elmboog vir nies en hoes 
sodat ander nie vir jou hoef te koes.sodat ander nie vir jou hoef te koes.

Gebruik jou elmboog vir nies en hoes 
sodat ander nie vir jou hoef te koes.

Alleen knibbel is die nuwe  normaal:  Alleen knibbel is die nuwe  normaal:  

jy eet net dit waarvoor jy self betaal.jy eet net dit waarvoor jy self betaal.
Alleen knibbel is die nuwe  normaal:  

jy eet net dit waarvoor jy self betaal.

STAAN SAAM, WEN SAAM!
STAAN SAAM, WEN SAAM!
STAAN SAAM, WEN SAAM!



DIE MARKPLEIN




