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Dis hóé ons die wát doen

Rooikatte jubel van joligheid om terug te wees!

Dis hóé ons die wát doen!

Welkom terug met NOG 'n nuwe kalender!
Ons het nou soveel yskas-kalenders dat ons dié een vir ons self mooi gemaak het, dat ons ook kan weet watter een is die
nuutste een wat ons moet gebruik! Dis nie elke jaar dat 'n mens in twee agtereenvolgende Nuusbriewe twee nuwe
kalenders moet publiseer nie.
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Graad 7
Graad RR-6

(Kuberskool begin vir Graad RR-6)
(Grendelleer vir Graad RR-7 skop weer in) - Alle grade van Week A keer terug skool toe.

Ons begin Kwartaal 3 met Week A. Kwartaal 3 en 4 vloei eintlik in mekaar. Die voorlopige datum vir die begin van die ﬁnale
formele assessering is 9 November. Ons wag vir die amptelike dokumentasie van die GDO af oor hóé die wát moet gebeur.
Dit beteken die week wat as 'n breuk aangedui word, is 'n verposing voor die die laaste formele assessering vir 2020. Kyk
wel na die volgende aanpassing op die gewone alternerende weke om die tog na die ﬁnale uittog uit 2020 mooi te
balanseer:

9 NOVEMBER = VOORLOPIGE WEEK WAARIN DIE EKSAMEN MOONTLIK GAAN BEGIN
ONS BEVESTIG DIE DATUM SODRA AMPTELIKE DOKUMENTASIE VAN DIE GDO ONTVANG WORD.
Eksamendatums word deur die provinsiale Hoofkantoor voorgeskryf en bepaal vir die hele provinsie.
Indien die eksamendatum as later aangedui word, volg ons steeds die konsep van: A en B op alternerende dae totdat
ons begin eksamenskryf.

Ons CP's is ons hartklop. Daar is 'n maklike en 'n moeiliker manier van hóé ons die
wát kan doen tot aan die einde van die jaar.
Ons verkies die regte en beste pad, wat 'n paar uitdagings kan stel aan ouers en
personeel.
Soos ons grade se personeel dit nodig vind, sal ons grade of groepe per geleentheid
in 'n middagsessie moet aanvullend akkommodeer om seker te maak dat
Graad 1's kan lees, Graad 2's kan spel, Graad 3 reg is met Wiskunde. Graad 4 kan
leer, Graad 5 se Wiskunde-fondasie reg is, Graad 6 reg is vir seniorfase en
Graad 7 vir hoërskool.
Ouers sal betyds in kennis gestel word en reëlings sal duidelik op alle platforms
gekommunikeer word.
Dankie dat ons kan weet ons ouers staan bankvas agter elke Rooikat en daarom is
dit vir ons moontlik om die beste vir elke Rooikat te kan beding!

Liewe Ouers
“Sawubona” beteken ... “Pappa! Ek kan nie lewe nie!”
Die Egiptenare het eintlik eerste met die ding begin dat 'n prentjie 'n
boodskap word. En toe die San hier in Afrika... maar alles met die grootste
sorg, op die hardste klip om vir altyd die storie te kan vertel. Ons weergawe
van hierdie hiërogliewe het emoji's geword en toe GIF's. Dit maak dat daar,
waar woorde te min voel, ons meer kan sê. Dié nuwe tyd het behoefte aan 'n
nuwe taal laat ontstaan wat meer moet sê wanneer ons praat... 'n liefdestaal
van agter een masker sekuur na die die hart van die ander gemaskerde een
toe.
Dit was Breytenbach wat so mooi skryf: “My Allerliefste, ek stuur vir jou 'n
Rooiborsduif, want niemand sal 'n boodskap wat rooi is skiet nie.” Ons
Rooikatte voel skielik soos halfmense (en ook half-kat), want selfs dié onder
ons, wat normaalweg nie juis aan gevat wil word nie, voel die afwesigheid van
tasbare boodskappe van warmte en meelewing. Want ingeperk en
gegrendeld is nie net ons nie, maar ook ons wyse van wees in ons skool. Hóé
ons die wát doen het nog nooit hier by ons onsekerheid gelaat dat ons hóé vol
spontane warmte en toegeneentheid is nie. Selfs die Egiptenare sou in 'n
verhaal oor ons op klip, CP's uitgebeeld het as 'n bondel Rooikatte wat booor mekaar lê en purr.
Toe my Klaradyntjie klein was (sy is nou 16, maar ek sal altyd in
verkleinwoordjies oor haar praat) het my Hansman haar eendag so gedruk
van liefde, dat sy geroep het “Pappa!!!!! Wag! Ek kan nie lewe nie...” toe sy
voel asof sy nie meer asem kon kry nie. Vandag stap sy heeltyd op ons af met
“Lief my!”, want sonder die drukkies van almal om haar, kan sy toe nou ook nie
lewe nie. 'n Mens weet eers wat jou taal van liefde is as die taal wat jou hart laat klop, stil raak.
Ogies loer lugtig oor maskers asof nie een mooi weet waar en hoe om te gesels dat iemand jou kan hoor en jou warmte kan
aanvoel nie. Dit is net so glad nie wie ons is nie...ons menswees is gemasker en weggesteek. Ons wil aan handjies raak en ons
wil mekaar kan druk totdat jy hoor “Ek kan nie lewe nie” juis omdat ons dan eers kán lewe. En so saam met die stoei na asem,
wil ons spontaan kan dubbelvou van lag. Lag en lewe en liefde voel, is 'n CP-taal wat geen vertaler nodig het nie.
Maar ons klein maatjies het kom wys, hoe om nuut te soek na 'n taal van liefde. Eers het ons Grondslagfase-maatjies elke
oggend net groot oog verby Juf. Naomi gestap, waar sy op die hoek die afstand moet kontroleer. Daar was 'n
gereserveerdheid, afstand en ongemaklike stilte, totdat 'n patroontjie een oggend verbystap, halt en skielik rittereer en
lostrek met “Sawubona” en al 5 haar ander Zoeloe-sinne wat sy in Kuberskool by haar Juffrou se stem geleer het. Sy
“sawubona” met soveel selfvertroue en entoesiasme, dat die lag in ons almal borrel. SY het net eenvoudig besluit dís die taal
van liefde wat sy kan gebruik om agter haar masker uit tot by haar Juffrou te kom! SAWUBONA sal haar juffrou tog moet
verstaan en dan sal alles weer soos altyd wees. So saam met Sawubona het giggeltjies gekom en toe... geselsies sonder keer.
Sy het 'n liefdestaal gevind.
Prof. Wilhelm Jordaan moes sy vrou die afgelope twee weke aan die dood afstaan en hy skryf so ontsettend mooi oor haar in
die BEELD: “Sy het my laat belowe ons sal ‘Gabriella se lied’ uit die ﬂiek As It Is In Heaven by haar begrafnis speel. Dit het ons Vrydag
wat verby is, gedoen, met baie blomme en kerse – as feesviering van haar manier van wees in die wêreld.” Sjoe...feesviering van 'n
manier van wees in die wêreld.
Of jy nou die Rooiborsduif of die 5 Zoeloe-sinne, of die GIF stuur... vanjaar is die jaar waar ons mekaar se liefdestaal intuïtief
soek as 'n feesviering van elkeen van ons se unieke manier van wees in ons nuwe wêreld en 'n
soeke om in mekaar se manier van wees te mag deel om so ook self te kan gedy. Dit beteken om
mooier te kyk en anders na mekaar te luister, want ons moet liefde in mense se manier van wees
soek en luister om te hoor. 'n Foto van ons skool se boonste verdieping af of mnr. Jaco wat saam
met die maats skree “Maskers aan! Gesond saam!”, vertel van liefde en “Sawubona” of 'n Graad Rmaatjie wat in sy hoepel roep “SUPER CP” eggo Breytenbach se liefdestaal , “want niemand sal 'n
boodskap wat rooi is, skiet”... óf vergeet nie, maar in die hartskamers wegbêre vir altyd as 'n
viering van mekaar se manier van wees in 'n tyd toe dit ons oorlewingstaal moes word.
Annieka Moolman
Redaktrise: Nuusbrief
(Dankie aan Juf. Lucelle en Juf. Elani vir ons mooiste Rooikat-seuntjie en -dogtertjie skets.)
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Die 2020-jaar toets beslis die onderwysgrense... kyk net hier:

Normaal: Klaskamers
2020: Kuberskool/
grendelleer en
klaskamers

Nuut!
Aanlyn-skool en
Aanlyn-kafeteria!

Normaal: Juffrou het
haar eie klas.
2020: Almal hou skool
in iemand anders se
klas.

Normaal: Rooikatte
wissel van klas tot klas op
rooster.
2020: Personeel wissel
van klas tot klas op
rooster.

2020
2020

Normaal:
Maskerpret vir kaskar
2020: Maskers 24/7.

Normaal: ons bou een rooster
2020: Rooster vir Januarie
tot Julie en dan nog een van
Julie tot November
word weer saamgestel.

Normaal: Pouse
hol en jol ons.
2020: Pouse
in die hoepel,
maar dis 'n
anderste pret!

Normaal: een Kurrikulum
2020: 3 Kurrikulums: Januarie – Maart /
Junie – Julie (gestroopte kurrikulum)
Augustus – November (Nog ‘n
gestroopter kurrikulum)

Wat 'n voorreg! 'n Stukkie van die
maan wat wag vir die spore trap!
Dis so lekker om iets te mag vier! Baie dankie aan ons
gawe donateur vir twee GROOT en PRAGTIGE
splinternuwe Gazebo's wat aanvanklik vir ons SUPER 12Groepwedstryde geborg is, maar nou sommer ons harte
net bly laat bons het toe dit steeds aankom. So van die
maan af het dit sommer simbool geword van die hoop op
die horison dat ons net weer 'n normale jaar vol sportvrolikheid tegemoet gaan! Niemand gaan ons mooi CP
kan misgekyk nie! Hierdie is 'n reuse voorreg en ons pas
dit baie mooi op, want dit hou soveel belofte van trots en
samehorigheid in! Die voordeel van Covid 19 is Rooikatte
wat soos nog nooit vantevore nie 'n eenheid in die kuber
moes vorm... hierdie eenheid gaan ons onkeerbaar maak
op die sportveld!

Kyk! Ons het ons eie QR-kode!

Moet asseblief nie vergeet
om te onthou nie!
Onthou groot asseblief van die
posbussies by SPAR... dis die vinnigste en
maklikste manier om 'n geldjie te kan
terugkry skool toe vir gaatjies waarop
ons nie gereken het nie en waar so ‘n
meevallertjie verligting kan bring! Baie dankie
vir die ekstra treetjie na die posbus om iewers
'n gaatjie vir een van ons Rooikat-maats toe te maak!

Nuwe woorde in die waansin:
Hóé verstaan ons die wát?
1.

Tuisonderrig/Home Education:
Hiervoor moet aansoek gedoen word by die Departement van Onderwys (GDO) vir toestemming. Daar is 2 afdelings en 'n
Covid19-onderafdeling:

Ÿ Tuisonderrig waar die ouer die onderwyser word en dan verantwoordelikheid neem vir die leerling se veiligheid en
onderwys. 'n Leerprogram moet voorgelê word en assesserings word ook deur die ouer afgeneem. Hiervoor word
daar 'n besoek gedoen tuis om te kyk na die leeropset. Hierdie tuisonderrig is onderhewig aan goedkeuring van die
opset en leerprogramme. GEEN skool is betrokke nie. Die ouer neem alle verantwoordelikheid.
Ÿ Tuisonderrig/Home Education deur 'n instansie soos Impak/Breinlyn en vanjaar ook legio ander aanlyn-instansies.
Leerlinge moet by die instansie registreer en volg dan die instansie se kurrikulum en lê by die instansie assesserings
af. Instansies wat onder die GDO val, volg 'n CAPS/KABV-kurrikulum en is ook onderhewig aan kontrolebesoeke
van die GDO. Om hierby in te skakel moet die leerling by die skool deregistreer en by die instansie registreer.

Gauteng
Ms C Motshwane/Ms Portia Ringane
010 600 6202/061 633 7560
Carol.motshwane@gauteng.gov.za
Portia.Ringane@gauteng.gov.za
Hollard Building (7th Floor)
Corner 17 Simmonds and Main Streets
Johannesburg
2000

2.

Grendelleer/Lockdown learning: Hierdie is 'n Covid 19-onderrigopsie wat onder Tuisonderrig resorteer maar net
tydelik leergeleentheid bied tydens die pandemie. Hiervoor kan 'n leerling steeds 'n ingeskrewe leerling van sy
huidige skool bly, maar tydens die pandemie dan ook deur 'n afstandsonderrigmodel en aanvullende bronne op die
GDO se webwerf aﬂaai tuis werk en studeer. Assesserings moet wel by die skool afgelê word. Die leerling bly dus 'n
ingeskrewe leerling by Laerskool Constantiapark, maar a.g.v kormorbiditeite of isolasie is die leerling genoodsaak
om van die huis af die skoolwerkprogram/Akademiese Werkplan te volg. Kernkonsepte word gekoppel, want 'n
onderwyser in die klas by die skool is die hoofbron van onderrig en is daar doenig met die hele res van die graad.
Dan maak ons ondersteunende materiaal, maar kan ons nie volle gewig agter 'n afstandsonderrig-model ingooi nie.
Die aansoekvorms lyk dieselfde as Home Education, daarom merk bo-aan LOCKDOWN LEARNING.

3.

Kuberskool: Kuberskool is ons aanlyn-skool vir al ons Rooikatte met videolesse as ons genoodsaak word deur die
president en pandemie-waansin om tuis te bly. 'n Onderwyser word daarvan weerhou om in die klas die hoofbron
van ontsluiting van leerinhoud te wees en daarom word videolesse volledig gemaak asof die video die onderwyser
is en so beskikbaar gestel op ons Kuberskool waartydens die onderwyser op die videoles die inhoud ontsluit.
Huiswerk word gemerk, want die video is nou die onderwyser en daar is geen ander opsie nie.

Hoe gaan ons tog probeer om
die rooi kers aan twee kante te brand?

Omdat ons vir ons
kinders lief is, wil ons
so graag help en
ondersteun. Die
isolasie-gevalle
neem toe en dit het
eenvoudig ons harte
gegryp, want of ons
Rooikatte naby of
ver is, hulle is ons
hartklop en ons wil
so graag dit moontlik
maak vir gedy en
steeds bly vonkel in
die donkerder
akademiese gang
van 2020.

Lesse kan nou opgeneem word waar ons die les in die klas
aanbied...
Ons het daarom ons visualiseerders by die skool aangevul
en nou gaan ons kernkonsepte kan koppel in PowerPointvideo's of -skyﬁes, lesse sal ook in die klas openeem en
gekoppel kan word. Ons het reeds met ons Graad 7Wiskunde 'n proeﬂopie gedoen en gesien die twee
instrumente saam, kraai koning. Ons leer ook nog soos
ons aangaan, net soos met die videolesse, maar voor jy
kan roep ROOIKAT is ons opnames ook op die maan! Ons
berei die les met die PowerPoint-skyﬁes as instrument
van onderrig voor en dan waar die kernkonsep onderrig
word, word so les opgeneem en gekoppel.

O liewe deug! Mnr. Francois se
FLO-volgelinge lê ﬂou!

Grendelleer:
Kuberskoolprogramme vs Akademiese Werkplanne

Wat is wat?

Ons laai die Vrydag van WEEK B vir Grendeleer die
Akademiese werkplan en ondersteunende materiaal.
Hierdie is slegs om vir Grendelleer-leerlinge die
padpredikant te wees van wat gebeur in die gebou terwyl
hulle in die sitkamer moet werk.
Ouers wie se kinders skool toe kom, moet asseblief nie
hulle Rooikatte bestuur via dié program nie. Onderwysers
in die klaskamer bestuur die CP's en doen met hulle die
Akademiese Werkplan. Daar is geen voordeel om hierdie
vooruit te doen nie en vir ouers om hulle Rooikatte
vooruit te laat werk het geen sin nie...om oor die skouer
terug te loer vir hersiening, wel. Daar is 'n rede waarom
onderwysers steeds die kernbron van onderwys is. Laat
asseblief toe dat die personeel eers die inhoud ontsluit.
Rooikatte in die klaskamer hoef net die ASSESSERINGS in
ROOI op die Akademiese Werkplan te beloer en niks
anders nie. Maats tuis kyk na die volledige program. Ons
laai die lesse doelbewus eers op die Vrydag van Week A...
dan word dit 'n bron vir hersiening en nie 'n nagmerrie nie.
Week B kom luister en hersien as Week A terugkom.
Week A hersien die werk terwyl Week B luister hoe dit
werk.
In 'n gewone jaar sou ons in elk geval 'n
assesseringsprogram gelaai het dat ons maats 2 weke voor
'n formele toets 'n afbakening kry en ook kan sien watter
klasassesserings wag. Nou kombineer ons net die
Werkplan en die assesseringsprogram dat niemand
verdwaal tussen te veel inligtingstukke op kuberplatforms
nie en ouers in vrees lewe dat hulle iewers iets misloop
nie. Ons kombineer net inligting vir vrede en vrolikheid,
maar nie om ons kinders wat skool toe kom se nagmerrie
te word nie.
VANAF AUGUSTUS MET DIE MIN ONDERRIGTYD OOR,
gaan ons onderrig in die “Skoolweek” en die maats gaan
die skriftelike werk doen in die “af-week”.
Dankie vir begrip dat ons gaan werk dat die Rooikat-hare
vlieg vir die volle 4 “werk-weke “ en die
volle vier “tuis-weke” per groep! As
iemand goedjies wil rondgooi by die
huis, vra ons by voorbaat om
verskoning, maar weet asseblief: hierdie
is ons suiwerste taal van liefde vir ons
Rooikatte en saam-saam kom ons elke
dag nader aan die 2020-maan wat so so
effe in die kosmos verder weg gedryf
het. Maar weet met 'n rustige hart...
spore trap op die maan is
ononderhandelbaar!
Dankie ook vir ouers op die knieë wat ons
skool op sy voete hou!

Ons nuwe webblad span die isolasie-kroon in die kuber!

Ons webblad is op die lug en in die kuber! Na 9 maande van saamstel en elke woordjie nuut dink en bedink en
uitdink, het ons skool met 'n nuwe baadjie in die kuber geland! Om Laerskool Constantiapark te verpak, is geen
maklike taak nie, want daar is so baie “stukkies wonder” wat iewers sy plekkie moet vind. Gaan loer gerus en speel
lekker saam en ontdek sommer weer al die plekkies en hoekies van ons uitsonderlike skool.

“Eerste Laerskool in Suid-Afrika met
so 'n toer!”, Steyn Croeser, 3 D
Virtual Tours
“Uniek en anders en vars” is ons
webblad beskryf deur iemand in die
Kuber vanuit die buiteland wat skole
beloer vir terugkom, maar buiten hóé
ons die wát gedoen het, is daar ook
'n virtuele toer deur ons Graad RSentrum. Nee... nie 'n video nie... 'n
stap en inloer...oral...jy kan stap tot in
die stoor en badkamers ook as jy sou
wou. Ons is die eerste laerskool in
Suid-Afrika volgens 3D Virtual Tours
(wat in elke provinsie en oorsee
takke het), wat 'n POPHUIS-Virtuele
toer het. Gaan loer en speel en stap
in en neem sommer elke Graad Rmaatjie wat verlang om bietjie by sy
klassie te gaan inloer om te gaan kyk
of sy stoeltjie nog vir om wag. Ons
daal letterlik van die maan af neer tot
by die hek en stap in.

Kliek hier vir die virtuele toer:
https://lscp.co.za/virtuele-toere/

Hier is so Rooikat-Graad R-proeseltjie

Beheerliggaam-Dankie

Beste CP-Ouers
Die Beheerliggaam se Finansiële Komitee wil elke ouer wat
steeds in hierdie moeilike ﬁnansiële omstandighede u
skoolgelde getrou betaal, graag uit ons harte bedank. Ons
verstaan dat hierdie moeilike tye is en dat niemand hiervoor
beplan het nie, maar ons Rooimasjien kan volhoubaar maan
toe skiet, omdat ons ouers sorg dat ons ons Rooikatte kan
versorg vir nou en vorentoe!
Ons kan u egter die versekering gee dat die Beheerliggaam
die erns van ons nuwe wêrelde teen ons harte hou en uiters
konserwatief met ons skool se ﬁnansies omgaan. Ons meet
alle uitgawes aan die vereiste dat dit tot voordeel van ons
kinders is en dat dit ‘n noodsaaklike uitgawe is vir die primêre
funksionering van die skool, naamlik die onderrig van ons
kinders.
'n Groot dankie aan 'n ieder en elk van u. Elke gesin se vasbyt
met skoolgeld verseker 'n veilige en volhoubare toekoms vir
ons kinders nou en vorentoe.
CP-Groete
Dr. Gerhard Nienaber
Beheerliggaam: FK-Voorsitter

Ons groet 'n
dinamiese dame!
Ons moet me. Karlien
Bezuidenhout, ons dinamiese
ﬁnansiële dame wat ons
debiteure-kantoor bestuur het,
groet vanuit isolasie en van agter
maskers en sonder drukkies!
Baie dankie vir toewyding en
uitnemende diens aan ons skool
oor 'n lang tydperk. Die
Debiteure-kantoor is 'n moeilike
plekkie om in te kan gedy, omdat
hier nie wegkruipplek vir die wêreld se uitdagings is nie.
Om hier te kan plan maak, verg 'n spesiale vaardigheid en
hartklop, want niemand mag hier sonder 'n slim plan die
waansin weer pak nie. Hierdie is 'n agter-die-skerms
woeker wat min die glorie en kollig kry, maar wat
essensieel is vir ons skool se ﬁnansiële oorlewing en
gesonde ﬁnansiële bestuur om alles in ons skool en ook
ons mense van die skool in ewewig te laat saamleef en
oorleef. Ons het groot waardering vir ons blonde koppie
agter die toe deur wat baie vorms, papiere en emosies
met uitnemendheid bestuur het. Baie sterkte vir die
besondere geleentheid om saam met u man in sy
besigheid betrokke te kan raak. Saam is 'n getroude span
ook sterker en 'n blink plan kom saam ook vinniger! Alles
van die mooiste vorentoe!

Die enigste konstante in
die verandering!
Ons liewe Rooikat, Strepies, is die enigste konstante in die
jaar van voortdurende verandering! Hy is so bly om sy
mense terug te hê dat hy die een rus-plekkie na die ander
opsoek al om die NW-klas waar hy wag vir sy Rooikatmaatjies om van oral af weer te verskyn!

Blaai en lees in die Kuber!
Ons tweede CP-Maankat storieboek is hier!

https://tinyurl.com/y2ls9v6f

Graad 1-Inligtingsgids ook nou hier!

http://tiny.cc/Rooikat2021

In Grendeltyd was CP-Aksie ongegrendeld,
onomwonde oortreik en met oorgawe!

Virtuele Opedag
Rooikat-dankie-drukkies
vir 700 besoekers aan
ons Virtuele Opedag!
Hou ons dop, want hier
kom ‘n groot verrassing!

CP-Coaches in die Kuber
vir 2021 se wegtrek!
Hou die D6-platform dop! Ons is besig om die platform te
skep en voor te berei vir elke sportsoort op Google
Classroom. Hier gaan ons afrigters dan oefenvideo's laai
waarmee ons doelgerig kan begin voorberei vir 2021 se
sportarena. Ons begin solank videogrepe skiet en
bymekaar maak. Ons kommunikeer die inligting sodra ons
reg is op D6.

CP-Coaches in die
Rooikat-Kuber!
Hou die Google Classroom
dop vir ons eie
Rooikat-Sentrum vir sport-aksie!
Terug oor die skouer was die energie van CP's
ongegrendeld in die Grendeltyd en het legio momente van
trots op die Rooikat-akker verskyn! Kyk net al die
nuutskeppings!
Ÿ Google Classroom vir Rooikatte.
Ÿ CP-Kuberskool met 3 platforms en 150 lesse per
week tydens die Grendeltyd.
Ÿ Videolesse en Visualiseerders: aanleer en opneem
en ontplooi.
Ÿ Nuwe Aanlyn-Kafeteria-webblad
Ÿ Nuwe geslote Facebook-groep.
Ÿ Nuwe Virtuele Opedag-facebookblad met 700
besoekers.
Ÿ CP- Coaches in die Kuber: 2021 se
voorbereidingswegtrek
Ÿ Pophuis- Virtuele toer van die Graad R-Sentrum.
Ÿ Nuwe Rooikat-webblad.
Ÿ Covid 19-protokol en -inligtingsblad

Moenie ons koor-in-die-kollig misloop nie!
https://www.youtube.com/watch?v=VZihBWblmzA

Ontmoet ons nuwe mense sonder maskers!
Baie welkom aan nuwe gesigte wat reeds diep spore in die gemaskerde sones van ons skool
getrap het!
Me. Freda Coetzee het by die LOK-Sentrum aangesluit as sielkundige terwyl me. Salomi Morkel op
kraamverlof was, maar het reeds baanbrekerswerk gedoen.

Mnr. Christoff de Beer is ons nuwe Rekenaaronderwyser in mnr. Sean van Staden se pos. Hy het
reeds in die Kuberskool sy vrolike merk gemaak en
glimlagte laat verskyn met sy passie en entoesiasme en
ontvang reeds Rooikatte by die January Masilela-hek in
die oggende asof hy al 100 jaar by CP is. Hierdie is 'n
nuwe Rooikat-ramkat wat torpedo na die maan!

Mnr. Arno Fourie het by ons aangesluit in me. Annegret van Dyk se pos vir Graad 6-Wiskunde saam
met Juf. Lucelle Gilbert. Hy het agter die skerms ook tydens Kuberskool reeds sy deel begin doen met
Memorandums saamstel sonder dat hy 'n al 'n enkele Rooikat in die oog gehad het. Hierdie is 'n
Rooikat man agter 'n masker om dop te hou!

Mnr. Dirk Fourie is ons nuwe Debiteure-bestuurder in me. Karlien Bezuidenhout
se plek en is reg soos 'n roer om by ons aan te sluit. Hy was vir jare die hoof van die
ﬁnansiële afdeling van SANPARKE en ook Beheerliggaamvoorsitter by sy kinders
se hoërskool en het dus baie ervaring van die skolewet en strukture wat 'n
vangnet kan wees en word. Die gawe nuwe Rooikat beskik oor 'n B.Com graad en
'n meerstersgraad in besigheidsadministrasie. Ons het nou 'n SANPARKEhoofman en 'n Ereveldwagter (me. Suzette Swanepoel, ons ﬁnansiële bestuurder)
in ons CP-ﬁnansies... dis 'n Rooikat-eerste vir die rand-en-sent-sake!

'n Eie Rooikat-Suster vir elke Covid 19-skooldag op die nuwe maan!
Baie welkom aan Suster Ilana Scholtz wat by ons aansluit. Sy hanteer graag navrae
oor Covid-19 en sal ook help bepaal of leerlinge en personeel kan terugkeer skool
toe. Alle Covid 19-woorde waaroor ons wonder en advies nodig het, sal sy kan
antwoord. Sy is in 2020 ons Covid 19- veiligheidsgordel om die onbekende storms
mee te trotseer. Haar kantoor en siekeboeg is in die saal se voorportaal wat as die
Covid 19-mediese sone tydelik geallokeer is.
Kontak haar gerus by skoolsuster@lscp.co.za of skakel die skool se LOK-Sentrum.
Van CP vir CP!

Rooikatte wat roer!
Ontmoet Covid, ons nuwe
konyn! Die maatjie het sommer
self tydens Grendeltyd sy of haar
intrek by ons Graad R-Sentrum
geneem. Liewe Covid is
heeltemal tuis tussen die
Rooikatte in hoepels en vind die
hoepel-maats glad nie 'n
vreemde verskynsel nie. Ons het
nou 'n konyn en 'n kat as
troeteldiere tussen ons Rooikatmensmaats!
Rooikat-liefdestaal
in aksie!

As jou Juffrou se naam Juffrou Shannon is
en sy is die kortste Juffrou op aarde en sy
sukkel om te wys daar doer bo teen die
skerm, maak 'n Rooikat vinnig 'n plan!
Ons bankies
verlang na
ons mammas!

Ons
Maankatboekies
word
gelees!

As jou pappa mnr. Renier Fox is wie se
graad 7's nie vanjaar 'n entrepreneursdag
in EBW kan hou nie, dan speel jy maar
winkel-winkel by die huis om hom te
troos!

'n Lekker CP-tongknoper: Ons Graad Rdrieling is terug om drie Rooikatte wat
kan roer te raak!

Juf. Simóne doen 'n pousedansie omdat sy by haar
klas toesig hou!

As Kuberskool so lekker is dat 'n Rooikatop-vakansie vrywillig wil bly meer weet,
dan is die 'n purr-e lekkerte!

Ons Graad RSentrum het
katmaskers!

Rooikat-lekkertes! Kliek en kyk!

Ons is nou moeg van vakansie!
http://tiny.cc/641nsz

Mnr. Jaco en sy peloton! Maskers aan!
Gesond saam!
http://tiny.cc/041nsz

Ek is veilig en vrolik in my
hoepel, maar 'n SUPER CP
is ek altyd!
http://tiny.cc/u31nsz

Aanlyn-bestellings is 'n lekker Covid-kroon vir ons Kafeteria!

Vat vyf, Rooikatte! Ons het ons eie vingerpoppe!

Guitige woorde van slim maats!
“Juffrou, as juffrou ons ma by die skool is, is dok Dey dan ons Oupa?”
'n Graad een-mannetjie sê vir Juffrou Monique toe sy met haar
masker op tussen hulle beweeg: “Juffrou, gaan sit jou skerm op! Ek
kan jou nie sien nie!” Hy jaag haar weg om haar gesiggie te kan sien
en dan kan hy haar verstaan. (Ons graad 1-Juffrouens dra in die klas
'n masker en 'n skerm. As hulle voor in die klas staan en verduidelik,
mag hulle, as hulle 2m van ons graad eentjies af staan, teen die bord
die masker afhaal en net die skerm ophou.

Terugkeer-manewales

Ouergeselsies oor ons nuwe wêreld

Geagte Dok Dey, mev. Moolman, mnr. Van Staden en
personeel
Ons het nie die "uitskiet, uitblink kinders" wat sport,
akademie of kultuur aan betref nie. Ons is nie die super
betrokke ouers wat elke oueraand en ouerkuier kan
bywoon nie - en ek was vir seker nog nooit klasvoorsitter
materiaal nie. Maar nog NOOIT was ek SO TROTS om 'n CP
ouer te wees soos nou nie.
Hoe op aarde begin 'n mens dankie sê? Ek kan seker net
eggo wat soveel ouers al gesê het.
Julle personeel het hulle UITSONDERLIK van hulle taak
gekwyt met Kuberskool. Ek kan maar net raai hoe dinge
agter die skerms moes gaan.
Juffrou Annieka. Geskiedenis was vir my 'n treat! Ek het
nie 'n enkele "aﬂewering" van 'n les gemis nie (somtyds
meer opgewonde as Minke) en sal selfs ek nou kan toets
skryf oor Nelson Mandela en Ghandi!!
Ek moet egter erken, ek moes my bang wegsteek van my
kinders. Die onsekerheid oor wanneer die kinders kon
terugkeer skool toe. Die ongereëlde, onsamehangende
kommunikasie van die GDO af het my senuwees uitgerafel.
Daarom, soveel waardering vir die liefde, sensitiwiteit en
omsigtigheid waarmee julle voortdurend met ons
gekommunikeer het. Dit het by my as ouer rustigheid
gebring. Daar bestaan by my geen twyfel oor julle beste
belang vir ons kinders nie. Die weeklikse kommunikasie is
baie gerusstellend en het ek nog nie vir 'n oomblik
paniekerig gevoel daaroor om my kinders terug te stuur
skool toe nie, want ek wéét ons hoof en sy span het alles
onder beheer.
Ek het nie 'n graad 7-kind nie, maar Maandagoggend het
ek spesiaal my roete werk toe so gekies om by die skool
verby te ry en was ek in trane om weer oop hekke en lyﬁes
op ons skoolterrein te sien.
Die woord "dankie" is nie groot genoeg nie, maar dit sal
moet doen. Ons is baie lief vir julle. Weet asseblief hier is
'n mamma wat julle elke dag opdra aan ons Hemelse Vader
en wat weet: "Alles gaan OK wees"
Dorette Kasselman

Liewe CP-personeel
Graag wil ek van hierdie geleentheid gebruik maak om die
CP personeel en bestuur te bedank vir julle opofferings en
baie harde werk in hierdie tyd!
Hierdie is moeilike en onbekende omstandighede, dankie
vir die manier waarop julle dit hanteer. Uiteraard kan ek
dink dat julle baie vrae moet verduur in hierdie tyd, weet
asb die groot gros ouers en leerlinge waardeer en
respekteer julle harde werk en weet julle tree op in die
beste belang van ons kinders.
Ek is trots om n CP mamma te wees.
Baie sterke
Anmari de Waal

‘n Paar harts-gedagtes oor ons Nuwe Normaal
Na 99dae maak ons reg dat die meisies terug gaan
skool toe. Ons merk nie die keer potlode en preek oor
verlore uitveërs nie. Ek kla nie by Manlief dat Pritt 'n
klein fortuin kos nie…. Ons maak reg vir skool op 'n
totaal ander manier... Hulle noem dit “Die Nuwe
Normaal”.
"Die Nuwe Normaal” is vreemd vir ons elkeen. Absurd
vir baie van ons. Ons bevraagteken reëls, ons frons oor
regulasies, ons huil saam met ons kinders oor drukkies
wat ontoelaatbaar geword het. Die “Nuwe Normaal”
daag ons uit om 'n mate van normaliteit te probeer
behou. “Die Nuwe Normaal” is 'n tyd van bou en breek.
Gedurende inperking is ons gedwing om meer tyd met
ons mense, ons naastes, ons gesinne te spandeer. Dit
was soms moeilik, soms lekker – maar dit was nodig.
Ons ken mekaar beter. Die “Nuwe Normaal” vra van
ons om te breek met 'n verlede waar ons so besig was,
dat ons verby mekaar geleef het. As daar 'n paar
uitskiet lote in die spreekwoordelike wingered was, is
nou nie die tyd om op te hou moet groei en snoei nie!
Bou mooi herinneringe vir julle gesin.
“Die Nuwe Normaal” het die ritme van ons bestaan
kom verander. Ek loop soos 'n eend met skoene aan
wanneer die masker op my gesig is. Ek voel
gedisoriënteerd. Ek is van nature lomp en onvas op my
voete. Manlief spot gereeld dat ek oor 'n vars hopie
lug sal struikel! Maar om te besef dat die lewe se ritme
verander het en dat ons, ons danspassies moet aanpas
is op hierdie stadium van kardinale belang. Die musiek
gaan aan. Die dans gaan voort. Daar is vele dansskole
in die lewe. Wanneer ons met oorgawe en passie die
ritme van die lewe in ons lywe voel, vind ons kinders
baie dikwels die oorgang tussen die verskillende
musiekgenres in die lewe as normaal.
Na Oriëntasie dag vra ek my Graad 3'tjie “Hoe was jou
dag? Is jy okay met die nuwe reëls?”
“Mamma, EK is 'n Rooikat. As ek besluit iets is lekker,
sal dit lekker wees.”
Ons is Rooikat-Ouers.
(verkort)

Ouergeselsies oor ons nuwe wêreld

Liewe dr. Dey, mev. Moolman, mnr. van Staden en personeel
Ek kon middel Maart nie glo dat die skool 3 dae vroeër sluit as gevolg van 'n virus wat op daardie stadium relatief
mak voorgekom het nie. Nog groter was my verbasing n week later toe skole en besighede regoor die land vir 'n volle
21 dae gesluit sou wees!
Dit was natuurlik net die begin.
Ek was nog nooit ten gunste van tuis-skool nie en dit het soos n berg voor ons gelê. Om alles te vererger het die een
skrikwekkende berig na die ander deurgekom op die Whatsapp groepe van mammas wie se kinders in die buurskole
is: die skoolwerk is onmenslik baie, daar is berge drukwerk vir werkkaarte, ouers moet self uit handboeke lesse
uitdink en dis ‘n missie om tussen al die verskillende platforms die werk te bekom.
So spring ons toe weg met vrees in ons harte vir hierdie kuberskool wat nou ook ons lot is!
Maar getrou aan CP se aard, word ons toe verras deur die kreatiewe aanbiedinge van die Graad 4 personeel, die
super georganiseerde platforms en die sistematiese wyse waarop kwartaal 2 se kurrikulum aangebied word. Geen
onderwyser verwag drukwerk nie, mamma en pappa hoef nie self lesse uit te dink en aan te bied nie en niemand in
die huis hoef rond te skarrel om die inhoud of lesse iewers in die onbekende kurberruim te soek nie!
Laas week is ons meisiekind terug skool toe met 'n geruste hart. Alhoewel ons al drie kinderlik opgewonde is oor die
terugkeer, het ons besef dat ons gesin Juf Annelie se skreeusnaakse Youtube-kanaal, Mnr Gert se wetenskapeksperimente en Juf Natalie se kleurvolle wiskunde gaan mis. Hulle was daagliks deel van ons huishouding. Juf
Annari het ons weer opnuut opgewonde gemaak oor The BFG en ons het aan Juf Annieka se lippe gehang om meer
te leer van Nelson Mandela en Gandhi. Elke les wat deur die Graad 4-personeel aangebied was, was goed beplan en
ons kon sien hoe baie moeite daarin gegaan het.
Die proses om terug te keer skooltoe het natuurlik net so seepglad verloop. CP het dit reggekry om die kinders se
veiligheid as prioriteit te stel sonder om die pret uit skool te haal! Sy het laas week by die skool so baie geniet en ons
huishouding het sommer weer begin "normaal" voel. Ek het net weer besef: skool gee struktuur aan 'n samelewing
en daarsonder kry 'n gemeenskap nie rigting nie.
Hierdie is voorwaar onseker tye. Ons is bekommerd oor die invloed van die virus op ons gesin en ons geliefdes en
die impak van die inperking op die ekonomie. Dis moeilik om nie te kan beplan nie en die onsekerheid eis sy tol. Maar
ons is NOOIT bekommerd oor ons kind se akademiese welstand terwyl sy 'n leerder van CP is nie, want hierdie skool
is tussen al die onsekerhede en doemprofete reguit oppad maan toe!

Baie dankie vir jul beleggings in ons kind!
Groete,
Darius en Sonnika Nel

Ons begin weer ons ding doen!

Die redenaars en drama-maats kom toe agter die kuber werk lekker vir die kunste. Ons Rooikatte het begin skitter op
skerms en A++'e ook so via die skerm inkatrol!
GROOT FM bied 'n lekker Kunste-in-die-Kuber-geleentheid vir daar waar die tyd bietjie baie is.
Kliek gerus hier vir die volledige Jou GROOT talent-inligtingsgids: https://tinyurl.com/yy55253r
Sluitingsdatum is 21 Augustus 2020.

Rooikat-oë rek groot vir hóé dié haaibekke kan strek!

Rooikat-liefdestaal

OM
GEE

DIE MARKPLEIN

My School/My Skool-kaart
'n Kontaklose-Kuber-aansoekvorm vir
die My Skool-kaart is nou beskikbaar.
Ouers kan so aansoek doen vir hul
MySchool-kaarte:
Ÿ My Skool- App/toepassing aﬂaai op
hulle fone en so dadelik 'n virtuele
kaart ontvang wat hul kan gebruik
by MySchool-besigheidsvennote
Ÿ Besoek hul webwerf en doen
aansoek vir 'n gratis My SkoolKaart
https://www.myschool.co.za/portal
/register
Ÿ Die vorm is in pdf-formaat
beskikbaar wat elektronies ingevul
en geteken kan word. Hierdie vorm
kan dan elektronies deurgestuur
word na cs@myschool.co.za.

