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Ongegrendeld en sonder perk

DIS TYD VIR ONS LENTE!
Elkeen van ons het in hierdie unieke jaar die winter en sy besondere felheid in vele nuanses deeglik
aan lyf en gees ervaar. Dit is asof ons veral vanjaar reikhalsend uitsien om saam met Laurika Rauch
te sing: “Jakarandas bloei, die lig is pers, skryf vir my 'n skemervers ...”
In sommige van ons woed egter 'n donker gemoed soos die woorde van die nimlike lied ook onder
meer na 'n “grou” wêreld verwys. Ons is almal deeglik bewus van die intense uitdagings wat ons land
teister. Asof dit nie moeilik genoeg is om die wêreldwye virus te bekamp nie, slaan die kanker van
korrupsie sy tentakels wyd en diep in waar hy ook al vatplek kan kry. Voor Regter Raymond Zondo
verskyn daagliks staatskapers wat die hoogste poste in ons land beklee het en sommige steeds
beklee. Ons staan telkens verstom oor die verreikendheid en omvang wat die rampokkers se gulsige
strooptogte kenmerk. Hierdie somber prent wat voor ons afspeel word omsoom met perkelose
geweldsmisdade, moord, doodslag, geweld teen vroue en kinders en derglike meer.
In 'n lighartige meningspeiling op sosiale media word die volgende eg Suid-Afrikaanse verskynsels
as die mees irriterende aangedui:
·
Krysende Hadidas
·
Toetende Minibustaxi's
·
Bulkende Vuvuzelas
·
Die woorde: “My fellow South Africans”
·
Die groen en pers versekeraar se advertensies
Ek het die gewoonte ontwikkel om my afstandbeheer se pause-knoppie in te hou totdat
laasgenoemde advertensie verby is om dan met die hulp van tegnologie die renons daarvan te
vermy.
Daar is ongelukkig nie 'n afstandbeheer wat ons in staat kan stel om die huidige omstandighede in
ons land vinnig vorentoe te laat afspeel nie. Met 'n positiewe en vasbyt-mentaliteit moet ons eie aan
ons Suid-Afrikaanse ingesteldheid aanhou moed skep en hoopvol vorentoe beur. Ons verwys graag
na ons skool as Die Republiek van Laerskool Constantiapark. Hier is geen plek vir
terneergedruktheid, neerslagtigheid en hooploosheid nie. As ouers en onderwysers is ons wel
deeglik bewus van wat in die wyer samelewing aan die orde is. Ons moet mekaar egter deurentyd
daaraan herinner dat wanneer 'n Rooikat by die hekke van ons geliefde skool instap hy/sy deur die
koesterende grondwet van Rooikatland omvou word. Hier lui die aanhef tot ons waardegedrewe
opvoedkundige ruimte se grondwet soos volg: Elkeen wat ons skoolgronde betree sal met die
hoogste vlakke moontlik van liefde, lojaliteit en respek behandel word.
Elkeen van ons wat Laerskool Constantiapark se opvoedingsgemeenskap dien, maak die keuse om
met ons kinders liefdevol en opvoedend om te gaan. Ons moet steeds onwrikbaar glo dat ons ons
kinders só kan grootmaak dat hulle as volwasse en verantwoordelike landsburgers van ons land 'n
beter plek kan maak. Ons skool is die ideale oefenplek vir daardie grootmenswêreld waar
offervaardigheid sentraal staan en eiebelang geen plek inneem nie.
Die lente is ons almal beskore. Ons as onderwysers neem graag elke ouer se hand en stap in geloof
die lowerryke toekoms wat elke Rooikat verdien, die res van die jaar saam met u tegemoet. Saam ís
ons sterker. Ons stap graag tree vir tree Standvastig en Getrou veerkragtig die toekoms in. Ons
vertrou saam dat die lente vir ons op sy beurt somer, son en saffier sal meebring waartydens ons
soos van ouds na aan mekaar, by mekaar, vir mekaar en met mekaar ons skool, gemeenskap en land
met hoopvolle voortuitsigte kan dien.
Ons het groot waardering vir elke ouerhuis wat meewerk aan 'n kosbare vennootskap met ons
skool, waar omgee, samewerking en hoop prominent figureer.
Mag die son se strale en die geur en kleur van die lente nuwe geesdrif in elkeen van u se hart en
doen en late bewerk.
Groete

Dr. Louis Dey
HOOF
(Laerskool Constantiapark het die tweede meeste stemme in BEELD se JOU KEUSE-Kompetisie
ontvang in die JOU KEUSE VIR BESTE LAERSKOOL-kategorie. Hierdie is 'n groot lekkerte en reuse
Rooikat-trots! Baie dankie aan 'n hele Rooikat-korps van ouers, Rooikatte en onderwysers wat ons
skool se hartklop vorm en ons skool se hart laat klop op 'n manier wat ongegrendeld is!)

Beheerliggaam
Geagte Ouers
Dit is 'n voorreg om namens die Beheerliggaam weer 'n kort skrywe aan u te rig. Die vreemde jaar wat ons almal beleef snel
tot 'n einde en ek is seker ons sien almal uit na 'n blaaskans.
Baie dankie vir u getroue ondersteuning en volgehoue betaling van u kind se skoolgelde. Dit stel die skool in staat om
steeds voortreflike onderrig te lewer. Almal werk steeds baie hard om geleenthede te skep vir ons kinders.
Ons kan u verseker dat die Beheerliggaam steeds uiters konserwatief met die skool se finansies werk en dat uitgawes
streng beheer word. Ons nooi u weereens uit om die skool se administratiewe kantoor te kontak indien u enige probleem
ondervind met die betaling van u skoolgelde. Die skool onderneem om ouers sover moontlik te akkommodeer om 'n
werkbare oplossing te vind.
Ek herinner u graag aan die Algemene Jaarvergadering wat op 18 November plaasvind waar die begroting vir 2021
voorgelê word.
Baie dankie aan al die mammas wat getrou help met die klasgroepe om te verseker dat kommunikasie vlot verloop en ons
onderwysers se hande sterker te maak. Elke ouer se opoffering en toewyding word hoog op prys gestel en dit maak werklik
'n verskil om ons voortreflike skool se hoë standaarde te handhaaf.
Ons het ook groot waardering vir al ons personeel wat steeds onder uitdagende toestande hulle beste lewer om onderrig
moontlik te maak en die jaar se akademiese bedrywighede toegewyd af te handel. Julle toewyding gaan nie ongesiens verby
nie.

Staan saam, wen saam!

Evan Matthee
VOORSITTER: BEHEERLIGGAAM

Elkeen van ons Beheerliggaam-lede het so hard in isolasie gewoeker, dat ons gekroek het en hulle digitaal saamgesit het. Hierdie span
vorm 'n formidabele eenheid al was hulle fisies saamsit ook gegrendel. Die aksie wat hulle neem is van verskeie hoeke en uithoeke af
geensins ingeperk!
Me. Karin van Eck (Ouerskakeling en regsadvies), mnr. Johan Brewis (Buitemuurse aktiwiteite, kontrakte en regsadvies), mnr. Oostwald
Eksteen (Infrastruktuur), dr. Gerhard Nienaber (Finansies), mnr. Fourie Kritzinger (CP-Trots) en mnr. Evan Matthee (Voorsitter).
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Neem asseblief kennis dat die Algemene
Jaarvergadering geskeduleer is vir Woensdag,
18 November. Die vergadering sal plaasvind in
twee sessies waar dieselfde begroting voorgelê
sal word en waar u telkens gevra sal word om
oor dieselfde aspekte van die begroting te
stem. U hoef slegs een van die twee sessies by
te woon. Die sessies is geskeduleer om 07:30
en 18:00. 'n Terugblik oor 2020 sal egter slegs
gedurende die eerste sessie, om 07:30,
aangebied word. Die 2021-begroting moet
tydens hierdie vergaderings goedgekeur word.
Neem asseblief ook kennis dat die 2021begroting vanaf 2 November 2020, vir 'n
periode van 14 dae, ter insae lê by die finansiële
kantoor. U is welkom om die begroting per
afspraak te besigtig. Kontakpersoon: me.
Suzette Swanepoel (finansies@lscp.co.za)
Ons doen 'n dringende beroep op alle ouers om
hierdie belangrike vergadering by te woon. Alle
Covid-19-protokols sal gehandhaaf word.

NUWE TELEFOONSTELSEL
Na jare se gesukkel met 'n ou stelsel wat vervang moes word, is ons skool se stelsel in die eerste kwartaal vervang.
Hierdie nuwe stelsel laat ook nou direkte kontaknommers toe, wat frustrasies kan beperk!
Laerskool Constantiapark: Dis WIE die WAT se telefoon antwoord!
Ontvangs
Skoolfonds
Finansies
Leerlingondersteuning: Ontvangs
Graad R-Sentrum
Kafeteria
CP-Naskool
Terreinbestuurder

Me. Christa-Marie Jansen Van Rensburg
Mnr. Dirk Fourie
Me. Suzette Swanepoel
Me. Yolandie Greeff
Me. Roelien Naudé
Me. Marlaine de Beer
Me. Riana Ehlers
Mnr. Ryno Ehlers

012 761 9500
012 761 9510
012 761 9503
012 761 9515
012 761 9520
012 761 9528
012 761 9530
012 761 9526

2021 AMPTELIKE SKOOLKALENDER
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PUBLIEKE VAKANSIEDAE 2021
1 Januarie

Nuwejaarsdag

21 Maart

Menseregtedag

22 Maart

Publieke vakansiedag

02 April

Goeie Vrydag

05 April

Gesinsdag

26 April

Publieke vakansiedag

27 April

Vryheidsdag

01 Mei

Werkersdag

16 Junie

Jeugdag

9 Augustus

Nasionale Vrouedag

24 September

Erfenisdag

16 Desember

Versoeningsdag

25 Desember

Kersdag

26 Desember

Welwillendheidsdag
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November 2021
D
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Desember 2021
D
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Naweke
Administrasiedae
Skooldae
Publieke Vakansiedae
Skoolvakansiedae
Skoolvakansie

TERMYN

DUUR
(25) 27 Januarie - 31 Maart
13 April - 25 Junie
13 Julie - 23 September
05 Oktober - 08 (10) Desember
Totaal

AANTAL WEKE

AANTAL DAE

10
11
11
10
42

46 (48)
54
53
47 (49)
200 (204)

PUBLIEKE
VAKANSIEDAE
1
2+1
1
0
4+1

AANTAL SKOOLDAE
45 (47)
51
52
47 (49)
195 (199)

VIRTUELE ATLETIEK VOL WOEMA!

HERREGISTRASIE: 2021

Kurrikulum-Aanvangsfooi 2021
Kurrikulum-aanvangsfooi vir Graad R en RR
R 1 650
Kurrikulum-aanvangsfooi vir Graad 1 – 7
R 1600

CP-Naskool
Ons Naskool het 'n spesiale
vakansieprogram vol avontuur van 'n
colour run en laser tag tot pieknieks
en dae vol speletjies!
Kontak gerus ons Naskoolhoof, me. Riana
Ehlers, by 071 603 5964.

2021

Naskool-Aanvangsfooi 2021
Graad R en RR NASKOOL
R 1 050
Graad 1 - 7 NASKOOL
R 1 050
Aanvangsfooie kan afbetaal word
tot 30 November 2020.

Skryfbehoeftes 2021
Die skryfbehoeftelyste vir 2021 vir graad 2-7 is
gelaai op die D6-platform. Ouers is welkom om self
die lyste bymekaar te maak. Sinikeza, wat ook ouers
van ons skool is, maak ook skryfbehoeftepakette op
vir ouers. Loer gerus na hulle inligting onder
MARKPLEIN aan die einde van die Nuusbrief.

CP-pette vir ons
Rooikatte teen die son!
Ons moedig die koop van CP-Pette vir ons Rooikatte
aan. Die sonnetjie is warmer in pouse as wat 'n mens
sou vermoed en die hitte trek nou eers los. Pouses is
ook 30 minute lank, wat 'n sónnige joligheidjie is. CPPette is beskikbaar by die by die klerebank. Die
sonskerm-tipe is teen R80 beskikbaar en die bofbaltipe teen R100.

Die winter-grendellyfies
jeuk van die gras!
Die hadedas fluister oor rooi velletjies. Die
Rooikatjies wat kuier op die somergras in die son se
lyfies jeuk dalkies van die grassaadjies en die draai
van die seisoen. Daar is niks op die gras, waar hulle
kuier in pouses, gespuit nie, want dis ons hadedakossies ook. So bietjie gewoond raak aan die son en
lekker ekstra vitamine D, maak ons winter-isolasielyfies in 'n kits weer son-vrolik en gras-vriendelik! As
die gras-aksie se reaksie regtig vreeslik kielie, mag
hulle 'n kussinkie saambring. Rooikatte het altyd
kokers vol planne. Sáám sit, laat grassies sáám kielie
maar saam met die son word ons velletjies son-engras-sterk!

STADIG! Rooikat-gevaar!

Ons vra mooi vir stadig ry op die Rooikat-roetes en
om die Rooikat-hoeke! Ons almal se kindertjies is
ewe kosbaar! Die jaar is reeds so volrondwaansinnig, ons wil nie graag 'n hartseer ongevalle
toevoeg nie. Voete van die pedaal en Wildtuin-spoed
sorg dat ons Rooikatte nie skrik vir gevaar nie. Ons
skool is 'n gawe omgewing waar ons kindertjies veilig
en vrolik moet kan beweeg, asseblief respekteer ons
kinders se veiligheid!

Toesig by George-se-Hek in die middaguur!

Ons herinner dat daar by George-se-hek net 15
minute toesig is aan die einde van die amptelike
skoolsluit-tyd. Oppas-oë is tot 13:15 of 14:15 aan
diens, daarna moet die personeel weer by ander
verpligtinge inskakel. Ons hou nie van ons maats
alleen by hekke nie. Groot asseblief beplan mooi dat
ons veilige CP's in hulle eie ouers se veilige arms kan
inhardloop na die skooldag. Kom ons hou ons
Rooikatte veilig!

TAXI-uitdaging op ons hoek

Die taxi-fenomeen in Suid-Afrika is sekerlik so deel van
ons alledaagse bestaan soos braaivleis, braaibroodjies en
Buffelsfonteinbaarde. Navorsing toon dat hierdie
noodsaaklike euwel nagenoeg 70% van openbare
vervoer in ons land verteenwoordig. Ons is reeds
geruime tyd bewus dat daar op eie drumpel 'n
taxistaanplek op die hoek van January Masilelarylaan en
Duvernoystraat feitlik oornag sy verskyning gemaak
het.
Ons het dadelik aan die werk gespring en reeds verskeie
vertoë gerig om hierdie uitdaging die hoof te bied. Ons
het onder meer die volgende groeperinge genader om
ons behulpsaam te wees:
· Metropolisie
· Metroraad
· Brinant
· Kontakte in die Stadsraad
· DA-raadslid
'n Verslag deur die Metroraad het bevind dat die
taxistaanplek verwyder moet word en ons wag met
opgehoue asems dat dit sal realiseer. U as medelandsburger is egter deeglik bewus dat taxi-operateurs
'n sewekoppige draak is wat moeilik hanteer word.
Indien u 'n blink plan het of 'n kontak het wat vir ons kan
help om die saak te hanteer, sal ons dit waardeer.
Intussen waardeer ons u begrip terwyl ons wag op die
gelukkige einde.

Tennis-kampioenskappe
Ons wil graag die tennisspanne vir 2021 se eerste kwartaal-liga, asook die toerspanne, saamstel. Ons het toestemming om
met die proses te begin. Ons tennisuitdunne vind op Vrydag, 6 November 2020 plaas. Let asseblief daarop dat indien u kind
aan die tennisuitdunne deelneem hy/sy hom/haar beskikbaar stel vir die liga gedurende die eerste kwartaal van 2021.
Eerste tennisuitdunne:
Wanneer:
Tyd:

6 November 2020
14:00 – 18:00

Plek:

Groenkloof Tennisstadion

Koste:

(H/v Florence Ribeiro en George Storrar-rylaan)
R60 per speler, betaalbaar by die bane

Hierdie eerste rondte uitdunne is vir enige speler, graad 1 - 6, wat kan dien en kan telling hou (volbaan).
Ons gaan later 'n tweede geleentheid skep sodat spelers genoeg speelgeleentheid kry om 'n regverdige spansamestelling te
verseker. Inligting oor 'n volgende rondte sal later deurgegee word.
Skryf asseblief vir die toernooi in deur die volgende skakel te gebruik: h p://www.mctennis.co.za/index.php/events

Facebook

Kwartaal 4

Na vele versoeke gaan ons tog ons geslote groepfacebook-blad na 'n publieke blad toe verander. Ouers
wat nie daarmee gemaklik is nie, moet asseblief kennis
neem van die oordrag van lede van 'n geslote na 'n
publieke blad toe.
Hou ons Facebook-blad dop vir:
· Ons Rooikat-Jerusalema waarmee ons ons graad
7's binnekort groet!
· 'n Hele kersjoligheid wat ons nou begin opneem
en die laaste week dag vir dag geplaas gaan
word en waarmee ons die jaar groet!
Graad 4-7: Kalendernotas:
· Rooikatte volg die dag waarop hulle groep skool
bywoon se rooster. Geen handboeke hoef saam
te kom skool toe nie, behalwe as personeel op die
klasgroep 'n spesifieke handboek laat inpak.
Personeel werk met hersieningsboekies en
werkkaarte.
· Ouers moet die eerste week in Desember oophou
vir 'n moontlike uitgebreide
assesseringsgeleentheid. Daar sal spesifiek met
die leerling vir wie dit raak, gereël word.
· Rapporte word op 11 Desember uitgegee.

Ons Rooikat-Virtuele Opedag!

Rooster: Formele Assessering (Graad 4-7)
2020

13/11

Graad 7

SW:Geo
1 uur

18/11

19/11

20/11

NW
1 uur

LO
70 min

EBW
1 ½ uur

Engels
2 ure

SW:
Gesk
1 uur

Wiskunde
1 ½ uur

Afrikaans
2 ure

Graad 6

NW & TEG
1 uur

SK:
Kuns
40 min

SW:
Geo
45 min

Afrikaans
1 ½ uur

Engels
1 ½ uur

Wiskunde
1 ½ uur

SW:
Gesk
45 min

UK:
Musiek
30 min

PSW
1 uur

Graad 5

NW & TEG
1uur

UK:
Musiek
30 min

SW:
Gesk
40 min

Afrikaans
1 uur

PSW
30 min

Wiskunde
1 ¼ uur

SW:
Geo
40 min

Engels
1 ½ uur

SK: Kuns
30 min

Graad 4

NW & TEG
1 uur

SK:
Kuns
30 min

SW:
Geo
40 min

UK:
Musiek
30 min

Afrikaans
1 uur

Wiskunde
1 ¼ uur

PSW
30 min

Engels
1 uur

SW:
Gesk
30 min

Sanitering: 10:00- 10:30

AFBAKENINGS: FORMELE ASSESSERING
GRAAD 4-7

Die Afbakening-boekies word aan elke Rooikat in die
hand uitgedeel en op die kommunikasieplatforms
geplaas.

Aangepaste Promosiepunt-samestelling
vir 2020

Kwartaal 1 + 3 = 80% (“School based assessment”)
Kwartaal 4 = 20% (Finale formele assessering)
Die gewig van die klasassesserings is hoog en daarom
baat dit elke Rooikat wat iewers 'n assessering om
een of ander rede misgeloop het, om dit in te haal
voordat die finale assessering begin.

24/11

26/11

17/11

Sessies: Graad 4-6: 07:30-10:00

23/11

25/11

16/11

SK en UK:
Kuns &
Tegnologie
Musiek
1 uur
1 ½ uur

Graad 7: 10:30-13:00

DIE GROOTSTE LIEFDE VAN 'N OUER AAN SY KIND
Ons vorige hoof, mnr. At Oosthuizen, het altyd gesê: “ Die
grootste liefde wat 'n pa vir sy kind kan wys, is om vir sy ma lief
te wees...” Vanjaar het die waansin uit Wuhan se weerklank
hierdie mooi woorde oornag verander na: “Die grootste liefde
wat 'n ouer vir sy kind kan wys is...tyd.”
Die uitdagings van akademie is eindeloos te midde van die feit
dat ons 'n nalatenskap soos min in die Kuberskool het. Ons
lesse bereik ons weer van Putsonderwater en Upington af, wat
ook wys dat ons dalkies met ons personeel se eindelose ure
van videolesse maak, ook ander kinders ver van ons af gehelp
het.
Die wilde waansin van akademie kom van 'n vreemde
ongeroetineerde 2020-leefwyse af. Kinders wil veilig voel,
fisies en emosioneel, en die veiligheidsprotokolle wat ons
handel en wandel bepaal, het alle fisiese bedreigings mooi
bestuur, behalwe kinders se emosies. Kinders voel veilig binne
lyne wat die beweegruimte mooi aandui en die vryheid se
grense met verantwoordelikheid inperk. Ons moet egter die
lyne trek om ons kinders te beveilig. Hoe vryer ons ons maats
laat beweeg sonder lyne, hoe moeiliker maak ons hulle
terugbeweeg en hoe uitdagender maak ons hulle toekomspad.
Hoe help 'n Rooikat-ouer sy Rooikat om nie kop te verloor nie:
1.

“Roetine voor dissipline.” Dr. Carel van der Merwe,
voormalige voorsitter van die hoofdekring van
Pretoria.
Die groen werksprogram is daar om ons kinders in 'n
roetine te hou en hulle breintjies aan die gang te hou.
Asook die formele assessering se voorbereidende
program. As kinders nie hierdie program getrou en
deeglik in plek hou nie, verloor kinders al die veld wat
met die Kuberskool gewen is. Die visie vir oorlewing
moet wyer wees as net nou. Nou is dit vir almal 'n jaar
om te vergeet. Nou veg alle ouers iewers vir
oorlewing, maar as ons een tou laat val, rafel die
ander ook uit ons hande los en later is optel
tevergeefs.
Ons moet ons eie ritme by ons huise uitwerk om vir ons
kinders 'n werksetiek en roetine te skep. As dit beteken
ons tel oor 'n naweek in ons eie huis se sonkolletjies die
toutjies op wat deur die week geglip het, dan is dit so!
Maar wat ononderhandelbaar is, is die skep van 'n
volgehoue werksetiek, anders gaan volgende jaar 'n
groter nagmerrie word as die jaar.

2.

Neem weer elkeen eienaarskap vir ons eie kinders: So
met die vreemde tye saam, het die interafhanklikheid
van ons CP-groepe gegroei om mekaar te
ondersteun. Kommunikasie is in die isolasietye mooi
in plek gehou. Dit is belangrik dat ouers nou weer
elkeen sy eie kind stuur en bestuur. Alle inligting
word op die platforms beskikbaar gestel, maar elke
ouer het nodig om die inligting sy eie te maak en vir sy
eie kind te interpreteer. Om aan ander se
interpretasies uitgelewer te wees, veroorsaak
onnodige onrus. Self inligting lees wat op die
patforms geplaas word en self doen, is die beste plan.

3.

Skrifte en handboeke: Personeel kan nie skrifte merk soos
van te vore nie. Die memorandums word geplaas en
personeel behandel die memorandums in die klasse en
Rooikatte merk self. Kontak met skrifte is 'n risiko.
Personeel maak gebruik van 'n vinnige rooi merkie of
kontrolestempel, maar wees asseblief waaksaam en maak
gebruik van die memorandums op die platforms of loer dat
dit in die skrifte geplak word as dit in die klas uitgedeel
word. Vanjaar is onderwysers se reikwydte gegrendel en
moet onderwysers en ouers 'n meer gedugte span as ooit
vorm.

4.

Lui is lekker vir nou, maar as lui 'n losse ingesteldheid word,
gaan die lui 'n las word soos 'n galgtou. Ouers se liefde vir
hulle kinders word tot die droesem getoets vanjaar: die
losser sisteem moet by 'n ouerhuis bestuur word. Ons kry
maats wat so gholf en rekenaarspeletjies speel, dat hulle
nutteloos moeg in die klas is. Asseblief... eers werk en dan
speel en hou die roetine van slaaptyd dieselfde in die afdag
en afweek! “Af” is slegs skool van die huis af in plaas van in
die klaskamer. Pouses is lekker by die skool en by die huis,
maar pouses begin 'n vaste tyd en eindig 'n vaste tyd vir 'n
rede. So is daar tyd vir ontspan in die tuisdag of-week,
maar ook werktyd binne 'n mooi vaste patroon.

Kom ons wys ons liefde vir ons kinders deur in 'n ongemaksone in te
beweeg en TYD wat ons min van het te gebruik om hulle sterker te
posisioneer. Dit sal 'n geskenk wees en word wat geen geld kan
koop of vervang nie. Help, kontroleer, bestuur en ondersteun... dis
die Rooikat-handboek vir ons Covid-2020-Rooikatte vir mooi werk
om die virus se kneuse af te skud, sodat dit hulle nie totdat hulle in
matriek is agtervolg nie.

Die kalander het 'n krikkelwander en “dis tellible!”

Liewe Ouers
Soms moet 'n mens eers ver weg stap en vergeet om eendag skielik weer dinge wat naby was te
onthou.
My onderwyshart hou vas aan die woorde van Fiela Komotie toe sy in Fiela se Kind sê: “Die onreg wat
jy 'n kind aandoen, sal jou nooit vergewe word nie.”
Fiela se bosmense se enigste skuilplek was die kalander. As ou Grootvoet kom het hulle gehol en
geklim en beskutting gevind daar waar die stam stewig geanker is en waar die takke wyd en die blare
welig is. As ons gesinnetjie in die Wildtuin ry en 'n olifant stap nader, beloer ons dadelik die bome om
ons vir ingeval ons moet hol en klim. Die doringbome van die wildtuin lyk net nooit so veilig soos die
bosmense se kalanders nie. My Klaradyn het flink geleer en van drie af weet sy... ons soek die naaste
aan 'n kalander om in te kan klim as een van die grys reuse skielik verskyn en bietjie naby kom.
Later, toe sy bietjie ouer was en Jaco Jacobs-slaaptydstories lees, ontmoet ons 'n nuwe bedreiging wat
ewe intimiderend is as die ou bosreuse van Fiela... 'n krikkelwander-gedrog. Vir jare soos die tienergeite
verskyn, het ons versigtig gevra: “Klaradyn, serafyn, is dit die krikkelwander wat verskyn?” wat haar
mal gemaak het, maar 'n kalander om in weg te kruip kon sy nooit vind nie...
Een van ons graad 1-parrabeen-patroontjies moet vir haar juffrou vertel oor hoe dit met haar
skoolwerkies gaan na grendeltyd. Sy antwoord sonder huiwering: “Dis tellible!” Die woordjie van so
klein maatjie gryp my hart en ek vermoed dit eggo in ons almal se harte en gedagtes. Vanjaar is net
eenvoudig “tellible” en vir min van ons is daar 'n kalander om in weg te kruip. Ek dink selfs Jaco Jacobs
staan verstom oor hoe 2020 in 'n krikkelwander verander het.
So tussen groen tuiswerkprogramme en assesserings in die middag of speltoetse wat ons laat frons,
soek ons oë almal so op die horison na 'n kalander om in te gaan skuil. Ons personeel gryp-gryp na
kalandertakke tussen so baie verandering en onsekerheid. Fiela se woorde oor onreg teenoor 'n kind
gryp steeds ons harte vas, want die onrus is niemand se skuld nie, maar raak ons almal tot in die gryn
en ons kindertjies kry swaar. Een aand terwyl ek sit en stoei met klomp krikkelwanders wat “tellible” is
... groen programme en kalenders en tyd wat moet rek vir 'n kurrikulum se dun strek, stuur juffrou
Adré die mooiste gedig vir my en skielik word dit my veilige kalander vir 2020:
“Ons staan op die afslaangrond
van 'n storie so mooi dat dit
die engele sal maak bid
dat ons die dryfhoue van hierdie
wêreld sal oorleef wanneer ons
saam reis na die vlagpaal,
en ek glo dat ons met...
ons harte na mekaar gedraai
enige storm en seer in hierdie lewe
sal oorleef, solank...
jy altyd sal bly droom, en glo in
jouself as jy langs my staan.”
-KAALWOORDEOns kinders hou die belofte van die mooiste storie, maar hulle moet kan bly droom en glo in hulleself,
want dan kon ons elke krikkelwander van 2020 in 'n kalander verander. Mag ons Rooikat-gemeenskap
ons harte na mekaar draai, ook hier in die droesem van die jaar en mekaar se hande vat om die belofte
in ons kinders se ogies drome te laat word. Mag ons mekaar se kalanders wees en word waarin ons
kan skuil, terwyl ons elke onsekerheid en onrus wat ongevraagd ons en ons kinders se horisonne
verdonker het, veg ... tot die dryfhoue stil raak en die storms bedaar en ons knus in die kalander se
hoogste takke saam met mekaar weer vry kan asemhaal!
Geniet die ruskansie! Gryp die groen kalander vir vrede en 'n tweede asem en dan gryp ons mekaar se
hande en hardloop voluit en handel hierdie jaar af op so 'n manier dat ons en ons kinders langs mekaar
kan bly droom en ons kinders in hulleself kan bly glo, want hulle dra in hulle harte 'n mooi storie waar
kalanders van liefde en omgee die krikkelwanders oorwin!
Annieka Moolman
Redaktrise: Nuusbrief/ Adjunkhoof

100% Skoolkoerant/ Kwartaal 3

CP-Trots en Pienk Pêrel vat hande!

Lekker lees!

h ps://indd.adobe.com/view/eaecc4d8-7a33-4839-a1116694d176e9a9

Dit maak saak saam met WIE ons die WAT doen?
CP-Trots se hoofdoel is om 'n platvorm te skep vir al
ons Rooikat-ouers om, op watter manier ookal,
betrokke te kan raak by ons skoolgemeenskap. Daarom
is dit vir CP-Trots 'n groot voorreg om hande te kan vat
met ons skool se eie liefdadigheidsprojek genaamd, die
Pienk Pêrel-projek om ons Rooikatte in nood by te
staan.

CP-mense en -momente
Kyk hoe wikkel ons Kuns- en Musiek-Juffies
en hul trollies van klas tot klas!

Saam kan ons nóg 'n groter verskil maak as wat die
Pienk Pêrel-ouers reeds voor en tydens hierdie
grendeltydperk gemaak het.
Talle van ons Rooikat-ouers is alreeds betrokke by die
Pienk Pêrel-projek wat tydens die grendeltydperk ons
eie gesinne in nood gehelp het met kos, elektrisiteit,
meubels, selfs behuising en werksgeleenthede.
Die Pienk Pêrel-projek saam met ons skool se
Leerlingondersteuningsentrum verskaf ook kospakkies
gedurende die skooldag aan ons Rooikatte in nood en
help met skryfbehoeftes soos nodig.
Hier is die plek vir elke ouer om betrokke te raak en 'n
verskil te kan maak, hetsy om finansieel by te dra,
items te skenk, skryfbehoeftes te skenk of te help met
die kospakkieprojek.

Hou die oud CP's en CP-Ouers dop!

·

·

Oud-CP,
Nthando
Mahlangu is op
almal se lippe
én op Netflix!

CP-mammas is
sprekers by
Finesse: Dr.
Catherine van
Heerden en
Sunet
Vermaak.

Indien jy 'n verskil wil maak in ons Rooikatgemeenskap op hierdie manier, kontak gerus vir
Corné Grové : 082 3836984 of stuur 'n e-pos aan
pienkperelprojek@gmail.com.
Ons wil graag ons vennootskap vier met 'n EERSTE
gesamentlike uitreik in Novembermaand, deur ons
gesinne in nood van kruideniersware te voorsien vir
die Desembervakansie. Elke graad sal gevra word om
spesifieke items te skenk, sodat ons 'n wye
verskeidenheid aan ons gesinne kan voorsien vir die
Kerstyd.
Dit sal vir ons wonderlik wees as elke Rooikat-ouer en
sy Rooikat in Laerskool Constantiapark kan hande vat
en hierdie Kerstyd 'n glimlag van dankbaarheid te laat
op ons Rooikat-gesinne wat nie so bevoorreg soos
ander is nie of wat vanjaar ongekende uitdagings moes
trotseer.

Westvaal Menlyn en Laerskool Constantiapark beweeg saam vorentoe!

Westvaal Menlyn het 'n splinternuwe handelaarstak oopgemaak in
January Masilela rylaan, 'n klipgooi van ons skool af en daarom 'n
samewerkingsverbintenis met Laerskool Constantiapark aangegaan.
Dié tak het sy opening en pad saam met Laerskool Constantiapark
gevier tydens 'n besoek van GROOT FM aan die tak toe mnr. Kevin
Lombard, die handelaarshoof, 'n 2020 Isuzu D Max 250 LE Auto 4x2
aan dr. Dey oorhandig het.
Die Rooikatte van Laerskool Constantiapark en WESTVAAL beweeg
saam vorentoe!

Rooikat-besigheidsgids vir ouers: 'n Nuwe CP-geleentheid!
CP-Ouers maak die mooiste CP-Maskers!

CP's vir mekaar vorm 'n Rooikat-ketting vol skakels wat 'n
gemeenskap omarm!
CP-Trots stel 'n Rooikat-besigheidsgids saam waarin alle ouers
van CP hulle besighede kan laat lys, dat wanneer ons iemand
moet nader vir 'n diens ons mekaar kan ondersteun. As ons 'n
diens moet kies, wil ons kan weet wie 'n Rooikat-ouer is wat die
diens of produk lewer en mekaar so kan ondersteun.
Elke ouer met 'n besigheid word genooi om GRATIS 'n
besigheidskaartjie-grootte advertensie met kontakbesonderhede vir
ons te stuur. CP-Trots stel 'n digitale besigheidsgids saam wat ons dan
verprei en op ons kommunikasie-platforms laai. So help ons mekaar om
ongegrendeld te kan voete vind in die pandemie se ekonomiese
pandemonium!
Stuur jou besigheid se advertensie na: advertensies@lscp.co.za

Graad 7 vier lentedag

Onderwysersdag

Strepies geniet ook
Onderwysersdag

Ons Graad 1's gesels
oor gesonde kos!

http://tiny.cc/ql8zsz

http://tiny.cc/n0rzsz

Ons wil so graag net bietjie
gesels met ons Juffrou!

Manie: “Juffrou se klere is baie mooier as ons s'n”
Juf. Liesel: “So die Bybelstorie vandag vertel vir ons dat dit
nie saak maak hoeveel klere of duur juwele ons het nie, dit
moet gaan oor wat in ons hartjies is”
Roedolf: “Wat is juwele?”
Juf. Liesel : “Dit is goedjies soos ringe, armbande, oorbelle en
hangertjies”
Jan: “Hoekom dra Juffrou dan 'n ring?”
Juf. Liesel: “Want ek is getroud”
Jan: “Hoekom dra Juffrou dan 'n hangertjie?”
Juf. Liesel: “Dit was my verjaarsdaggeskenk”
Jan: “Hoekom dra Juffrou dan oorbelle?”
Juf. Liesel: “Want ek is 'n vrou. Okay Jan, kom ek verduidelik
weer…”
Carel: “Juffrou wonder seker hoekom ek nou water
gedrink het” (Juf. Liesel het glad nie gewonder nie)
Carel weer: “Ek het pouse so gesweet dat al my lyfwater
uit my kop uitgekom het…”
Katie: “Juffrou, hoekom noem hulle dit Vrydag? Is dit omdat
jy uiteindelik vry is van skool?”

https://vimeo.com/464756971

http://tiny.cc/ml8zsz

Jae-lynn oornag 'n Rooikat-ster
op die nasionale verhoog!

Graad 7's pak 'n tafel volg goedjies vir Juffrou Janie
neer.
“Juffrou, mag ons assebliiiiiiieeeeeef 'n af-periode kry?
Juffrou Janie: “Graad 7's het nooit af-periodes in
Wiskunde nie.”
Graad 7's: “Ag, Juffrou, ons sal werk, maar kan juffrou
nie net so bietjie met ons gesels nie?”
Juffrou Simóne luister na 'n gesprek voor haar klas:
Seuntjie vra: "Daar is mos mense wat kaalkop is en geen hare
het nie?"
Dogtertjie: " Ja, (baie ernstig) hulle het gebreklike hare."

Jae-Lynne van Aswegen het aan die nasionale rondte
van Pacisa-sangkompetisie deelgeneem, en is op die
gala-aand as die nasionale junior kategoriewenner
aangewys! Sjoe! Wat 'n ongegrendelde lekkerte en
trots!

2020/2021 se nuwe leiers aangekondig

Baie geluk aan ons 2020/2021 se nuwe leiers! Mag julle leierskapbome plant in 2021 wat skadu's gooi waarin
julle self nie gaan sit nie, maar wat generasies van Rooikatte na julle sal koester en beskerm!
Hoofleiers vir 2021
Hoofdogter: Inke Dittmer
Hoofseun: Wian Baard

Onderhoofleiers:
Akademie: JJ Brits
Kultuur: Keaan Viljoen
Sport:
Jessi Eichstädt
Sosiaal:
Zanté Uys

Leier-Komitee
AKADEMIE
Andrea Clerihew
Ané Jansen
Carli Minnaar
Connor Fick
Elrika Vermaak
Henrico Klopper
Inke Dittmer
Jayde Gruen
JJ Brits
Kaylee Swanepoel
Larissa Molleman
Melain Weber
Nadia Steyn
Simoné de Leeuw

KULTUUR
Amy Terblanche
Ankia Koch
Chloë Nell
Gerard Thysse
Jeanie van Biljon
Julius Eybers
Karla Tolmay
Keaan Viljoen
Lara Muller
Lize Burness
Lumari Scherman
Teoné Brittion
Wian Grobler

SPORT
Anike Retief
Arebell van Eck
Dean Martins
Emoré van der Walt
Gordon Botha
Jessi Eichstädt
Karla van Rooyen
Leon Venter
Liané Smit
Mila Badenhorst
Minette Scholtz
Ulrich Hendriks
Zoë Roos

SOSIAAL
Carla Cronjé
Danika Klopper
Dewald Tolmie
Ivanka Theodorellis
Lehan Holland
Marcus de Bruyn
Mia Leonard
Naomi Walters
Phillip Mans
Reon Coetzee
Sebastiaan du Toit
Wian Baard
Zanté Uys

Kliek hier vir die Leierinhuldiging wat ons direk uitgesaai het:
h ps://youtu.be/lMVTjgVIj-k

Sentrum vir die Kunste
CON GRAZIA-AANLYN

Baie geluk aan Juffrou Chrissie-Jane
Stassen en haar Rooikat-musikante
met uitsonderlike prestasies tydens
die grendeltyd se musikale aanlynkragtoere!
Lincke Botha (70%), Inge van der
Merwe ( 85%), Minke Kruger
(72%), Justin van Heerden (81%,
79%, 80%), Brian Grove (83%,
82%, 90%), Marlise van der Vyver
(85%), Mieke Nel (87%), Ivan
Beukes (87%, 86%, 82%), Elsje
Maree (80%, 81%), Evert
Grundlingh (79%, 72%, 76%), Abby
Moolman (85%, 83%),Lisa Howard
(90%, 88%), Emma Lotriet (85%,
79%), Klarissa van Wyk (83%, 84%),Amelie Pienaar (78%,
88%, 90%), Bea-Mari Kerkhoff (75%), Mieke Nel (83 %), Amy
Joubert (75%, 80%, 77%) en die Laerskool Constantiapark
Stryk-Ensemble (80%, 85%)

CONSPIRITO EISTEDDFOD
Kitare
Baie geluk aan Juffrou Annelie en haar kitaar-Rooikatte
wat aan twee Conspirito Eisteddfods deelgeneem het.
Ons is besonder trots op ons beginners wat nie toegelaat
het dat hulle passie gegrendel word nie en wat baie hard
geoefen het die afgelope maande.

Ry 1: Daniël v.d. Walt, Chloe Muntingh
Ry 2: Jayden Fourie, Armon Bennet, Abigail Boonzaaier,
Elijah Fullard, Ethan Bates
Ry 3: Jeanette Lindeque, Heinrich v. Eeden, Hendrico
Barwise, Juf. Annelie Theron, Jordyn Irving, Juvan Smit
Ry 4: Louie v. Wyk, Miali v. Staden, Mické Trollip, Nicole
Floyd, Steph Trollip, Thiardt Forster

Ry 1: Fourie Jansen van Vuuren, Conrad Wolhuter, Kayley
Wessels, Ewan Venter, Carina Botha
Ry 2: Divan Joubert, Matthew Beukes, Johan Claassens,
Zander Scholtz, Alwyn Neuhoff
Ry 3: Logan Beukes ,Quonita Kruger, Johan Snyman, Kyla
Terblanche, James Booysen, Logan Chapman, Anke
Stofberg
Ry 4: Aryn Matthee, Sarah Geel, Pierre Smith, Juf. Annelie
Theron, Vincent Plescia, Jacqueline Taylor

NW se Ndebele-huise ontplof in kleur tydens Kuberskool!

Internasionale Afrikaans-Ekspo

Ekspo: Fotografie
Baie geluk aan Kaitlyn le Roux wat aan die fotografieafdeling deelgeneem het met die inskrywing getiteld So
leer ons en as kategorie-wenner aangewys is:
Die moderne era het die hele wêreld se musiek verander. Voor
COVID-19 was dit gebruiklik om na 'n afrigter te gaan om 'n
musiekinstrument te leer speel. Met die inperking is ons nou
gedwing om op ander maniere te leer. Tieners het sommer
dadelik begin om toepassings (Toep) op hul selfone te gebruik
om instrumente te bemeester, waarvan heelwat gratis is.
Tegnologie het musiek heelwat meer toeganklik gemaak vir
mense en dit is 'n wenresep.
MAAR MUSIEK BLY MUSIEK !

Ekspo: Kuns
Ekspo-Wenner
vir die
Kunskategorie is
ons RooikatRamkat, Justin
Janse van Vuuren
met 94%!

Podiumpret
Aiden Bence (Graad 1) is as die Graadwenner en
Kategoriewenner aangewys in Podiumpret se e-finaal.
Graadwenners van die Podiumpretkompetisies se name
word op plaatjies by onderskeidelik die Keur- en die
Olienhoutbome in die tuin van die Taalmonument in die
Paarl sedert 2017 aangebring. Aiden se naam gaan op
die plaatjie by die Keurboom aangebring word.
Nog Rooikatte wat hulle stem laat hoor het in die e-finaal:
Graad 3: Anelé Nienaber (amper goud), Amoré Janse van
Rensburg (goud).
Graad 4: Amonique Bence (amper goud en goud)
Graad 5: Carissa Swanepoel (goud), Ruahard Nienaber
(goud)
Graad 6: Jessi Eichstädt (goud)
Graad 7: Hein Dreyer (amper goud), Luken Brunette
(dubbel amper goud)

Hier is ons lekker uitslae: 85-90%: 3 CP's, 80-84%: 16 CP's,
75-79%: 3 CP's en met 70-75% 'n hele 19 CP's!

Rooikat-redenaars aan die woord

Dié bekkies moet jêm kry soos die ATKV sou sê. Selfs in
grendeltyd was die tonge nie stil nie.
Ons Graad 7's het vir oulaas die tonge laat klap en daarmee
saam het die prestasies ingestroom:
· Reghard Brummer: Nasionale kampioen (Podiumpret )
en Nasionale finaal ( Super 12) en dan nog onder die
top 3 in die Kansvatter-finaal.
· Hein Dreyer: Tydens Super 12, dring Hein deur na die
finale rondte en behaal goud, ATKV digipraat A+,
OppieTong af A+, Kans Vatters finaal A+, Radikaal
dring deur en neem deel aan die streeksfinaal en by
Podium Pret behaal hy Nasionaal Finaal.
· Luken Brunette: Luken neem deel aan verskeie
kompetisies. Tydens die OppiTong af kry hy 'n A+. Hy
dring deur na Podium Pret se finaal waar hy 'n A
behaal. KansVatters, gaan hy ook deur na die finale
rondte en eindig derde met 88.73%, tydens
Kansvatters wys hul ook hul staal en neem deel aan
die finaal op Nasionale vlak
· Ons Graad 7-span met Hein Dreyer, Luken Brunette,
Reghardt Brummer en Anike Boonstra neem ook deel
aan verskeie geleenthede en blink uit. Tydens Super
12 dring hul deur na die finaal en word as
naaswenners gekroon. By die Kansvatterredenaarskompetisie behaal hulle vir beide
voorbereid en onvoorbereid derde plekke. Podium
Pret gee hul die geleentheid om as Nasionale wenners
op te tree. Baie geluk! Ons is Rooikat-trots!

#2020Dubbelallemintig-leiers wys leierskap is 'n werkwoord!

Rooikatte roer!
Baie dankie aan die
vrolike videospan wat ons
bekendstellingsvideo's vir
ons Virtuele Opedag
opgeneem het in ons eie
personeelkamer.

Lente begin toe ysig!
Vroegoggend by die
hekke staan ons mnr.
Heinrich, dr. Dey en mnr.
Francois soos
sneeumanne!

Elke mamma maak slim en
kreatiewe planne om werkies geleer
te kry vir assesserings!

Lees bly 'n fees! Ons Mediasentrum berei met woema voor
vir die Rooikatte se terugkeer!

Dis somer!

As die hoof 'n bakkie in ontvangs neem, moet 'n slim
Adjunkhoof sy kans benut en ook geleenthede gryp soos dit
'n dapper Rooikat betaam: hier staan Van Staden, Francois
van Staden...die Rooikat-007 met sy snazzy kamma-mobiel
in Westvaal Menlyn!

Juffrou Aimee-Jane kry
'n spesiale ruiker vol van
haar Graad RR se
kreatiewe handjies!

Rooi vellies laat 'n Rooikat-NWonnie met gutspah hol tussen
klasse! Geen NW is te moeilik of
te ver vir mnr. Gert nie... dis 'n
rooi vellie-man met 'n
doelgerigte NW-plan!

Kyk die lekker
somersonnetjie
vroegoggend by Juf.
Annelie se deur!

'n Graad R-maatjie kyk na die
somerblomme in Juf. Esme se
klasvenster en besluit dis darem
maar vrolike Corona-kieme!
Mnr. Andries Nkadimeng, ons
Distrikshoof, kom kuier by dr.
Dey. Hy kuier toe so lekker dat
hy selfs sy kans gryp en voel hoe ry
ons hoof se Harley!

Daar is 'n nuwe
platinum-blond in die
musiekklas!

Ons word graag Wiskunde-slim,
want dis vir ons Wiskundelekker! Ons Juffrou, Natalie, raak
hartjies aan en bring die hartjie
wat oorborrel 'n briefie van dankie!

Lag-borrel-huppel-hop-lag-ontdek en lawaai!

Graad R-maatjies
begin leer van
Codable op tablette!
Groot pret!

DIE MARKPLEIN
MASKERS VIR CP!
Kontak Roelene Jacobs vir jou CPmasker of enige ander maskers van
jou keuse.
1. Rekkie om die kop of ore.
2. Groottes: graad RR tot Gr 7.
3. Dames- of mans-groottes ook
beskikbaar vir graad 4 tot graad 7.
Koste: R45 elk (Addisionele opsie: vir
R5 ekstra kan 'n naam opgesit word.)
Bestellings sal 2 tot 3 keer per week
by die Total vulstasie oorkant Clicks afgehaal kan
word soos dit gereed is.
Saam met elke masker
word 'n faktuur uitgereik
vir kontabetaling of
elektroniese oorbetaling.
Kontakpersoon: Roelene
Jacobs (074 751 0001)

@zion fitness @zion ftns 081 213 4399

jacques@zionfit.co.za

ZION FITNESS
PRIVATE TRAINING STUDIO

DIE MARKPLEIN

DIE MARKPLEIN

