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‘N ROOIKATGEMEENSKAP WAT IN LIEFDE NADER TREE 

Liewe Rooikat-Ouers

 In 'n jaar waarin soveel dinge nie plaasgevind het nie wat normaalweg as van selfsprekend sou gebeur, was dit 
skoon gerusstellend toe die kersbome en gepaardgaande kersversierings oudergewoonte in die winkelsentrums 
hul verskyning begin maak het. Selfs met die aanhoor van Boney M se Mary's Boy Child – wat my gewoonlik 
affronteer - het ek myself gevang dat ek die deuntjie lustig saamneurie. Uiteindelik 'n stukkie normaal in 'n anders 
abnormale jaar.

Dit was uiters opvallend watter uitsonderlike karakterseienskappe in ons opvoedingsgemeenskap, juis in hierdie 
buitengewone jaar, na vore getree het. Dit is insiggewend dat alhoewel die pandemie van ons verwag het om weg 
van mekaar onsself fisies en sosiaal te isoleer, het presies die teenoorgestelde tussen ons gebeur. Ons 
Rooikatgemeenskap het in plaas daarvan om weg van mekaar te keer, juis na mekaar gekeer om uit te reik na 
diegene in nood. Tydens die streng inperking is 'n hele paar gesinne bygestaan wie se omstandighede bystand en 
noodleniging  vereis het. Dit was verder aangrypend om te sien hoe ouers en kinders op die uitnodiging gereageer 
het om nie-bederfbare goedere vir ons gemeenskap te skenk. Die beeldmateriaal wat  in hierdie nuusbrief 
verskyn, spreek vanself. Die mate van omgee van ons gemeenskap vir mekaar was bloot ongeëwenaard. 

Wanneer ons dan as gemeenskap die feesseisoen betree, wil ek graag in die laaste nuusbrief van 2020 die 
geleentheid benut om u een en almal 'n aangename Kerstyd toe te wens. My wens is dat u die voorreg sal smaak 
om liefde, gesondheid, vrede en genoeglike samesyn in hierdie tyd te ervaar. Mag u behoorlik uitrus om die 
uitdagings van 2021 met 'n helderheid van verstand en 'n kalm gemoed te trotseer. 

Dit bly 'n enorme voorreg om hierdie uitsonderlike gemeenskap te mag dien.

Gun my die voorreg om u met die eeu-oue engelegroet te laat:

“Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie Hy 'n welbehae het!”

Kersgroete

Dr. Louis Dey

Hoof



25 Januarie :    Skool begin vir Rooikat-personeel.
                                 Ons administratiewe en finansiële 

kantoor maak oop.
26 Januarie:     Skool begin vir ons graad 1-en graad R-

Rooikatte.
  Graad 1: 10:00-11:30
  Graad R: 08:00-09:30
27 Janaurie:     Alle Rooikatte huppel deur die hekke!

Dagboek vir 2021

Ons groet Juffrou Elsie Labuschagne (20 jaar), Juffrou Hettie Botha (20 jaar)en Juffrou Elbie Göttsche (27 jaar) wat 
saam 67 jaar in diens van Laerskool Constantiapark was, en vanjaar al drie aftree. Wat 'n voorreg om in hulle 
uitnemende voetspore te mag volg en die wonder van wêrelde wat hulle agterlaat as anker te gebruik. Hulle was ware 
pioniers van voortreflikheid! Ons groet ook Juffrou Senorita Juanita de Koning, wat  die mode en skoonheidswêreld 
betree en Juffrou Marianne van Rooyen wat 'n pos in Plettenbergbaai aanvaar het! Die liefde vir ons juffrouens borrel 
oor in briefies en liedjies!

Ons groet legendes en hartediefies!

Koekeloer op die 
Kommunikeerder

Ÿ Skryfbehoeftelyste vir 2021
Ÿ Ramble-tasbestellings (Huidige bestellings word 

saam met rapporte afgehaal).

Ÿ Skoolgeld-resolusie vir 2021
Ÿ Klasindelings  (wat elektronies gedoen word) 

word 25 Januarie geplaas.

https://www.facebook.com/marianne.vanrooyen.16

https://www.facebook.com/marianne.vanrooyen.16


Ons lig graag weer basiese voorgeskrewe beginsels 
uit:
Finale formele Assessering = 20%
SBA (kwartaal  1 en 3 = 80%
(Kwartaal 2 word glad nie in ag geneem nie.)

Ons punte word in SASAMS, die datasisteem van 
die Departement van Onderwys ingetrek. 
Assesseringsopdragte is voorgeskrewe en tel 
verskillende gewigte en die gewigswaarde binne 'n 
kwartaal kan verander in die Promosieverwerkings, 
dus kan dit na afhandeling van die hele 
assesseringsprogram weer 'n ander gewig kry. 

Terme om van kennis te neem:
Promosie:  Leerlinge word gepromoveer as hulle 

die uitkomste bereik het en dus 
slaag. 

Progressie:  Leerlinge kan ook oorgeplaas word 
as hulle nie die uitkomste bereik het 
nie, maar as gevolg van ouderdom, 
jaar in die graad of fase  en met 
kondonering van Wiskunde (slegs 
2020). Hierdie  word progressie 
genoem.

Ons herinner weer aan die slaagvereistes:
Graad 1-3:
• Huistaal  4
• Engels   3
• Wiskunde  3
 Graad 4-7:
• Huistaal  50%
• Engels   40%
• Wiskunde  40% 
 (kan  slegs in 2020 gekondoneer word)
• In twee ander vakke  40%
 
So lyk die Puntesisteem SASAMS:

Promosiepunte vir 2020  Ons staan reg vir rapporte 
op die velde!

11 Desember is Rooikat-rapportedag!

CP's kan hulle rapporte afhaal tussen 08:00 en 09:00. 
Ons personeel staan reg vir juniors by tafels wat 
uitgepak is op die grasperk langs die January Masilela-
hek.

Ons seniors se personeel wag vir hulle by tafels op die 
rugbyveld.

Sou 'n ouer sy kind s'n moet kom haal sal u by die 
kriekethekke  gehelp word. 

Stukkies 
wonder agter 
op vraestelle! 



Laerskool ConstantiaparkLaerskool ConstantiaparkLaerskool Constantiapark

9 daggies tot Kersfees! 
Hou ons Facebookblad dop! Hier klop ons harte eg en sonder keer!

Ons graad 6'e en 7's het aan 'n aanlyn Wiskunde-

Olimpiade  deelgeneem. Laerskool Constantiapark 

kan met drie leerlinge onder die TOP 10 in Graad 6 

én 3 leerlinge onder die Top 10 in Graad 7 spog! 

Kuberskool span die kroon!

Rooikatte skitter in 
dubbelallemintige 

drievoud in Wiskunde!

Graad 7: 
Nicola 
Resente, 
Kaitlyn 
Chapman en 
Johan 
Opperman.

Graad 6:  Dean 
Martins, Karla 
van Rooyen en 
Lehan Holland.

Hou ons Facebookblad dop vir 
'n Kersverhaal sonder weerga!

Penlisensies! Skryf saam, wen saam!



Hoe ons die wat doen..... 
ONS SIT DIE BAL AAN DIE ROL!

Hier volg ons blink planne om steeds 
Covid-gereed te wees in 2021. Neem 
asseblief met begrip kennis dat ons 
moontlik hiervan sal moet afwyk indien 
ons deur die owerhede daartoe genoop 
word. Ons almal huppel vrolik terug! 
Op die stadium geen A en B nie!

Rooikatte kom met maskers skool toe 
en het hulle saniteerbotteltjie in die 
tas.

Ouers mag ongelukkig steeds nie op 
die terrein kom nie en slegs per 
afspraak aanmeld by Mpho-se-hek, 
ons ontvangs in Roverstraat. 

Kantnota: Ons kinders is nou 
wonderlik selfstandig en verken met 
waagmoed hulle veilige wêreld! Hulle 
huppel hulle paadjies oop tot by hulle 
bestemmings met vrolike treetjies 
soos Alice in Wonderland!

1. Aankom by die skool 
Toegangshekke:
Roverstraat se hek is gesluit en word 
nie vir ingang van ons leerlinge 
gebruik nie.

Ÿ Graad R-Sentrum gebruik hulle 
eie hek;

Ÿ Lilkenhek   vir   Graad 4 tot 7 (van 
06:30 oop vir leerlinge);

Ÿ January Masilela het twee hekke - 
boonste hek vir Grondslagfase en 
onderste hek vir Gr 4-7 (van 06:45 
oop vir leerlinge);

Ÿ Rooikatte teken weer by die hek 
in met tablette soos hulle 
gewoond is.

2.  Waarheen gaan ons Rooikatte?
Ÿ Hulle stap van die hek na die pawiljoen waar personeel 

hulle ontvang.
Ÿ Rooikatte wag op die pawiljoen in graadverband en word 

geplaas met sosiale afstand tussen leerlinge. Hulle hou 
hulle tasse en skryfbehoeftepakket by hulle.

Ÿ Leerlinge word dan graad vir graad verdaag na 
versamelpunte om in klasse gedeel en verdaag te word.

3.  Klasse
Ÿ Hande word gesaniteer by die inkom en uitgaan in elke 

klas.
Ÿ Bankies word gesaniteer voor pouse.
Ÿ Afskortings word in die klas op dubbelbankies aangebring.

Ÿ Ons hele skool se lokale word voor ons terugkeer in 
Januarie gesaniteer en daarna twee keer 'n week.

Wisseling op stoepe:
Ÿ Een rigting op en een rigting af met die trappe met 

genoegsame sosiale afstand.
Ÿ Personeel is sigbaar by elke klasdeur om te moniteer en te 

help.

Graad 4 -7: Handboekuitreiking:
Ÿ Assistente maak pakkies en oorhandig die hele pakkie van 

handboeke aan elke Rooikat. Rooikatte en assistente se 
hande word vooraf en na afloop van die afhaal van die 
pakkie handboeke, gesaniteer.

Ÿ Afrikaans, Engels en Wiskunde (bevorderingsvakke) se 
handboeke moet elke dag ingepak wees. Personeel sal 
verder per geleentheid wat dit benodig word laat weet as 
'n handboek gebruik moet word en saamkom skool toe. 
Ons gaan nie die klasstel handboeke kan gebruik nie. Ons 
gaan wel die visualiseerders gebruik en die 
hanboekbladsye op die skerm wys wanneer dit benodig 
word.  

4. Verdaagtye en hekke:
Graad R-Sentrum 12:30
Graad 1     13:20
Graad 2     13:30
Graad 3     13:40
Graad 4   13:50
Graad 5   13:50
Graad 6   13:55
Graad 7   13:55

Vanaf die klaskamers  in die skool verdaag ons maats in die 
rigting van die hek waar hulle afgehaal word:

Juniors:  January Masilela-hek.
Seniors 
Ÿ January Masilela-hek (Grondslagfase hek gaan ook gebruik 

word)
Ÿ Hek in ryvlak by January Masilela-hek
Ÿ Lilken-hek (George-se-hek)
Ÿ Krieketnette-hek

5.  Dingetjies waaroor mens nog kan wonder vir DAG 1:
Ÿ Covid het ons skool in 'n stapavontuur verander. Ons leer 

ons maatjies hoe en waar hulle moet stap deur ons drie 
nuwe maatjies te volg wat in 2021 by ons aansluit: Rooikat, 
RooiSkat en Kattermaai'tjie.

Ÿ Geen saalopeninge nie... ons gaan wel ons pawiljoen vir 
samekomste benut soos benodig.

Ÿ Graad R- en 1 se atletiek-pret skuif tot so bietjie later in die 
jaar, maar hol gaan ons hol.

Ÿ Ons Kafeteria sal oop wees met ons skool se protokol in 
plek ook daar.

Ÿ Ons het 2 pouses per dag met dubbeltoesig, maar ook 
gekontroleerde spel.

2
0
2
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“It leaves so much scope for the imagination!”  

My Graad 10 Afrikaans-Juffrou, Malinda Lombard,  het altyd ferm verkondig dat daar sekere boeke en films is wat 'n mens 
self moet lees en kyk om 'n siel te kan kry. In Graad 7 ontdek en verslind ek toe die boekereeks Anne of Green Gables. Toe 
Anne with an E, wat daarop gebaseer is, op Netflix begin wys én ons op ons isolasie-stasie ingeperk is, besluit ek dis tyd vir my 
Klaradyn om ook  'n siel te kry.

Ek is  toe benoud tienergeite laat haar vinnig ophou kyk, omdat dit nie in 'n moderne Amerika afspeel en vreemde wesens 
(met swart kringe onder hulle oë, wat lyk asof hulle van iewers onheiligs ontsnap het) nie die hoofkarakters is nie. Ek is so 
bang  sy sit nie lank genoeg om die mooier-as-mooi dimensie van menswees te ontdek nie,  dat ek langs haar inskuif met my 
rekenaar. Ek wil so graag dat haar hart ook na jare opgewonde kan fladder as sy die naam Anne hoor...  en dan natuurlik ook ... 
dat sy 'n siel kan kry!

Maar binne 'n  ommesientjie is my rekenaar toe en ek en sy sit styf genestel en kyk een episode na die ander. Ons snik-snik  
saam  en soos ons snak van snik,  word die snik weer skielik 'n onbegrensde gegiggel... Ons pappa-Hans loer in, rol oë en 
verdwyn om later stilweg ook kamma  met sy rekenaar te kom sit...net om hom ook toe te vou...omdat  'n weesdogtertjie, 
Anne,  wat sonder heenkome op 'n stasie sit, se ogies bang in die lug na uitkoms soek en op 'n boom, met die mooiste wit 
blomme, val. Die boom  is die begin van  'n pad waar sy leer om in die moeilikste tye te soek na mooi,  want  “it leaves so much 
scope for the imagination”.  Dit wat sy raaksien, word haar anker en gee haar rigting en hoop...hoop om te droom en daarmee 
te oorleef. In hooploosheid het sy 'n anker gesoek, iets gesoek wat haar weer hoop kan gee...'n reddingsboei om aan vas te 
gryp vir vorentoe beweeg. 

Vanjaar is 'n jaar  wat ook “so much scope for the imagination” gelaat het en waar ons soveel verbeelding moes gebruik om 
voortdurend vreemd veilig te laat word.  Ons “scope for the imagination” is getoets en hertoets. 

Jare gelede het ek 'n Duitse onderwyspos aanvaar by 'n ander skool en toe ek in Julie-maand my laaste eksamentoesig doen, 
by die skool waar ek my onderwysloopbaan begin het, ruk die deur so 30 minute voor die einde van die eksamensessie oop... 
voor my staan 'n seuntjie, op die koudste dag in Julie, sonder 'n trui met kort moutjies: hy het gehardloop van Mamelodi af 
om te kom skryf, sonder trui en ...sonder 'n pen. Toe ek 'n vergete trui uit my stoor pluk en hy trek aan is die handjies hard van 
koud en wit strepies lê van koue oor die bruin velletjie. Die vingertjies bewe toe hy die pen vat... dit het vir my so baie ruimte 
gelaat vir verwondering en was bewys dat waar daar 'n wil is, vind jy 'n weg. 

Die moegheid hap-hap  verlede week so aan my hakke en ek ontvlug my kantoor vir 'n oomblik asemhaal. By die pawiljoen 
loop ek in Juffrou Peggy en een van ons  klein Graad RR-Rooikatjies vas. Hy lig 'n kleiner-as-klein handjie en wys: “Die draad 
het my handjie gekrap!” Ek vergeet van Covid en vou die klein handjie toe in myne...sagter-as-sagte vingertjies, klein 
vingertjies vroetel so sag in myne, maar die handjie  vul net 'n kwart van my palm... “it leaves so much scope for the 
imagination”. Die klein handjie wat so vrymoedig ongemak deel, inspireer vertroue, vasbyt, voortstu, aanhou droom en doen, 
want waar dit 'n inspirasie is, vind jy 'n weg.

Mag die vakansie ruimte laat vir langbeensit sonder verantwoordelikheid, vir, in die eenvoud van saamwees, vreugde vind. 
Mag die uitspan en ontspan ruimte gee vir hoop vind en kreatiewe oplossings ontdek, vir liefde voel en in vrede toegevou 
word. Mag elkeen 'n holtetjie vind vir asemhaal, koestering voel en gee, herlaai en drome herontdek!

2021 “leaves so much scope for the imagnation”!

Annieka Moolman
Redaktrise: Nuusbrief/ Adjunkhoof

Anne with an E

Van Februarie se Nutelladag tot nou...'n leeftyd verby!

"It's not what the world holds for you, it is what you bring to it. " "Isn't it amazing 
how every day can be an adventure!" "Isn't it splendid to think of all the things 

there are to find out about? It just makes me feel glad to be alive–it's such an 
interesting world."  Anne with an E



CP-Trots is Rooikat-reg vir 2021!  

CP-ouers staan saam en wen saam vir ons skool, want CP-TROTS is deur ouers vir ouers!

Beste mede-CP-Ouers

2020, die jaar waarin die wêreld stilgestaan het, is op sy einde en ons 
is baie opgewonde om ons planne vir 2021 te deel.

Julle hoor nou al 'n geruime tyd al hoe meer en meer van CP-Trots so 
voor ek begin kom ons kry eers weer perspektief oor wat CP-Trots 
nou eintlik vir jou as ouer kan beteken. Ons wil bitter graag soveel as 
moontlik geleenthede skep vir ouers om DEEL te voel van die CP-
gesin. Ons is 'n magdom ouers uit verskillende agtergronde, beroepe  
en persoonlikhede en daarom is dit vir CP-Trots belangrik om 'n 
platform te skep waar elke liewe ouer tuis kan voel. CP-Trots is daar 
vir ALLE ouers en die idee is om samewerking en gees onder die 
ouers aan te moedig en te verbeter.  Sodoende maak ons die skool 'n 
beter en lekkerder plek vir almal.
Alhoewel CP-Trots VIR ouers DEUR ouers is het ons wel 'n struktuur 
om seker te maak dat alle areas gedek word. 
Aan die een kant bestaan die nuwe CP-Trots-komitee outomaties uit 
al die graad-, kultuur- en sportverteenwoordigers.  Hierdie komitee 
is almal reeds betrokke ouers wat net enkele kere per jaar 
bymekaarkom vir terugvoer. Die doel hiervan is om seker te maak 
dat daar verteenwoordiging is vanuit alle terreine van die skool en 
dat ons betrokke bly op alle terreine of dit nou koor, atletiek, perdry, 
redenaars, gebedsgroepe of wat ookal is.
Aan die ander kant het ons die dagbestuur wat deur die CP-Trots-
komitee verkies is. Die dagbestuur is die span wat bietjie meer 
betrokke is by sekere fokusareas om seker te maak die wiele bly aan 
die rol. 

Ons stel graag die dagbestuur van die verskillende CP-Trots 
fokusareas voor:
Ÿ Voorsitter en Bestuursliggaamverteenwoordiging:  Fourie 

Kritzinger. 
Ÿ CP-Trots-Winkel:  Francois (Faf) Warrington met hulp van 

Patricia de Wet (bekend as ons Klerebank-tannie) en tannie 
Sophia, wat 'n bekende in die winkel is. Hulle het baie planne met 
die winkel en gaan ook met die klerebank saamsmelt.  (Ons kort 
hier nog 'n ouer om betrokke te raak – loer gerus na Faf se 
skrywe vir meer besonderhede hieroor.)  

Ÿ Funksies:  die hele dagbestuurspan is hier betrokke saam met  
Ilze Vlok en Nico van der Westhuizen as professionele funksie-
organiseerders wat leiding gee.  Ons gaan elke kwartaal 'n groot 
funksie hou om gees te bou met ons eerste geleentheid 
voorlopig reeds al 19 Februarie 2021! Ons gaan lekker kuier en 
maak daarom seker julle  teken die datum in die dagboek aan en 
reël solank die kinderoppassers! 

Ÿ Pienk Pêrel-Projek:  Corné Grové en haar span doen ongelooflike 
werk vir ons eie Rooikat-gesinne wat in nood is.  Die groot 
insameling vir ons eie ouers wat in nood is en wat ons deur die 
Desembervakaknsie wil ondersteun, het my 'n knop in die keel 
gegee, maar terselfdetyd ook hoendervleis om te sien hoe ons 
Rooikatte kan saamstaan: No one gets left behind!

Ÿ Bemarking:  Sonet Ueckermann is ons voorslag. wat met me. 
Annieka Moolman werk om seker te maak ons almal werk in 
dieselfde rigting – VOORUIT en met baie pret!

Ÿ Finansies: Charlene Burger se taak is om die skool se FK by te 
staan met ons finansies en projekte.  Haar geoefende oog maak 
seker seker dat die somme klop!

Ÿ Ervare en baie lojale Rooikat-ouer,  Dante Moelig, wat met sy 
kennis en betrokkenheid as CP-Trots- komiteelid vir ons baie 
beteken tree egter uit aan die einde van hierdie jaar en ons 
bedank hom vir sy toewyding en insette.

Van links na regs: Fourie Kritzinger (Voorsitter), 
Sonet Ueckermann (Bemarking), Faf  Warrington (Winkel), 
Charlene Burger (Finansies) en Corné Grové (Pienk Pêrel)

Daar is baie planne wat gemaak word om die lewe vir ons mede-
Rooikat ouers makliker, geriefliker en vol pret en gees te maak, 
terwyl ons deur die laerskool ongelooflike herinneringe opbou. 
Een van die groot redes om opgewonde te raak is die CP-Trots-
Winkel wat uitgebrei en groter gemaak word om die klerebank 
en al die baie nuwe planne en veranderinge met die winkel te 
kan akkommodeer.  Die fondse hiervoor is bymekaargemaak 
deur CP-Trots lede en aksies van die afgelope paar jaar.  'n Groot 
dank en eer aan julle elkeen se opoffering en moeite sonder 
erkenning.  So maak ons die skool 'n beter plek!
Ons sien dan ook vreeslik uit om ons eie Facebookblad 
binnekort te hê waarin ons al hierdie lekker herinneringe, 
funksies en oomblikke op kan plaas. Ons is besig met verdere 
veiligheidsmaatreëls om seker te maak ons kinders bly veilig en 
sodra dit in plek is sal ons die skakel uitstuur sodat jy deel 
daarvan kan word. Ouers gaan dan trotse oomblikke self kan 
deel van ons Rooikatte (natuurlik sal alles eers vooraf 
goedgekeur word)! Die idee is dat dit amper soos 'n elektroniese 
jaarblad gaan dien waarna mens met trots na ongelooflike 
herinneringe kan kyk. CP se publieke Facebookblad daarenteen 
gaan belangrike kommunikasie en slegs hoogtepunte van 
verskillende geleenthede vasvat.
My versoek aan elke ouer is om betrokke te raak waar of hoe jy 
ookal wil/kan.  Kontak my of enige van die komiteelede gerus as 
jy meer wil leer.  Verder kan jul ook net die kommunikasie 
dophou en bloot kom deelneem aan die pret!
Van CP-Trots se kant af wens ons elke Rooikat-ouer (en kind) 'n 
wonderlike Feestyd toe. Wees veilig waar julle  ook al gaan en 
wat julle ook al doen!

Ons sien uit na 'n ongelooflike nuwe jaar saam.

Bestuur-Groete
Fourie Kritzinger 
Portefeulje: CP-Trots-Voorsitter en BL lid
Kontaknommer: 083 399 6219



CP-Trots-Winkel sit die balle aan die rol

Liewe CP-Ouer

2020 was beslis 'n jaar met nuwe geleenthede … veral geleenthede om nuwe dinge te leer:
Ÿ hoe om onderwyser te wees;
Ÿ hoe om die hele dag lank te werk (van die huis af); en 
Ÿ hoe om ons rande en sente om te draai.

Gedurende die jaar het dit dan ook baie duideliker geword dat ons as CP-ouers deel uitmaak van 
een groot Rooikat-gesin en dat ons daarom baie nader aan mekaar moet beweeg om saam te 
DROOM oor die toekoms van CP-Trots en die geleentheid wat dit bied vir ons om deel te voel.

Waaroor droom ons?

Sal dit nie lekker wees
Ÿ as ons kinders ons nie die oggend van die wedstryd / byeenkoms vra: “Pappa, ek het nie 'n 

broek om vanmiddag in te speel nie!”;
Ÿ as ons kinders nie 06:00  sê: “Mamma …. My rok is te klein” (wat gewoonlik einde van die 

moeilikste maand is...);
Ÿ as ons nie hoef te wonder wanneer die CP-Trots-Winkeltjie of die Klerebank oop is nie; en
Ÿ as ons nie alweer duur nuwe skoolklere hoef te koop as my kind nog net 6 maande in die skool 

gaan wees nie (en die huidige het nou net weggeraak nie).

Ons weet dat ons nie ons kinders se groei en behoeftes gaan verander nie, maar by CP-Trots 
droom ons daarvan om vir daardie “ontydige” situasies makliker antwoorde te kan gee.

Kom ek maak hierdie drome bietjie meer persoonlik…. Ek is OOK 'n Rooikat-ouer. Ek kry OOK die 
vrae wat die meeste ander CP-ouers kry. Ek dink ook partykeer: “hoekom vra my kind dit van my?” 
of ''is dit NOU nodig om dit te moet doen?” Kan dinge nie makliker en beter gedoen word nie?

CP-Trots droom om meer innoverend te wees en om almal se pad deur die laerskool so gemaklik 
en gerieflik as moontlik te maak! Ons droom sluit in om ons sport- en ander CP-klere aanlyn te 
verkoop, om ons Klerebank meer effektief te gebruik  en beter toegang tot die CP-Trots-Winkel te 
hê. 

CP-Trots glo vas dat ons kan!

Ons is reeds besig om die CP-Trots-Winkel en die Klerebank saam te voeg en uit te brei. Verder is 
ons ook druk besig om die “besigheidsure” van die CP-Trots-Winkel te verbeter, sodat meer ouers 
daarvan gebruik kan maak wanneer dit hulle pas. Ons besef ook baie ouers laai nie noodwendig 
hul kinders self op of af by die skool nie as gevolg van werksverpligtinge, ensovoorts en opsies om 
'n aanlyn-platform te begin is dus ook alreeds hard aan die gebeur.

CP-Trots is 'n ondersteuningsplatform wat deur CP-ouers bestuur word. Ons wil dus ook met 
hierdie droom, ouers nader om saam ons hande te vat met hierdie inisiatief. Ons glo vas binne-in 
ons Rooikat-kring is daar 'n ouers met die regte kundigheid, ervaring en passie om ons op hierdie 
vlak meer leiding en advies te kan gee. Ons soek spesifiek 'n ouer met sterk koop-en verkoop 
ervaring. Agtergrond in 'n verkope en/of aanlyn-verkope omgewing sal ideaal wees. As u daardie 
ouer is, kontak gerus vir Fourie by 083 399 6219.

Winkel-groete
Faf Warrington
Portefeulje: CP-Trots-Winkel



Die Klerebank

Pienk Pêrel-Projek

Liewe CP-Ouer

Laerskool Constantiapark se  klerebank is daar om aan ouers die geleentheid te bied om teen 'n bekostigbare bedrag 
skoolklere vir hul kinders aan te koop. Hierdie klere word verkry deur skenkings van ouers. Daarvoor is ons baie dankbaar. 
Fondse wat verkry word deur die klerebank word aangewend om kinders in ons eie skool wat nood het, te help. 
Die klerebank maak ook seker dat verlore klere weer hul huis vind. Ons verstaan dat skoolklere duur is en daarom wil die 
klerebank graag seker maak dat die kinders weer hulle klere kan kom haal of vind.

Dit is die klerebank se droom om 'n vriendelike deel van CP-Trots se gemeenskap te wees. Ons wil graag behulpsaam wees 
om ons kinders netjies te klee, verlore klere terug te besorg aan hul huis en kinders in nood te help.  
Ons sien vreeslik uit na die samesmelting  van die  Klerebank met die CP-Trots-Winkel in 2021!

Klerebank-groete
Patricia de Wet
Portefeulje: Klerebank
klerebank@lscp.co.za

Liewe Rooikat-Ouers

Julle sal saamstem dat 2020 'n baie vreemde jaar met baie uitdagings op verskillende terreine was.  Tog het dit ons gesinne 
nader aanmekaar gebring en kon ons hande uitsteek na gesinne wat intens deur hierdie storm geraak is. 

Wat 'n pragtige gesig was dit nie om die omgee-harte van ons Rooikatte in aksie te kon sien tydens ons kosinsameling op  10 
en 11 November nie!

Ons wil graag names CP-Trots en die Pienk Pêrel-Projek  elke Rooikat-ouer en kind hartlik bedank vir die ongelooflike rojale 
bydraes om ons gesinne met uitdagings te kan help met 'n wonderlike kospak, asook 'n bederfie.  Dit word ongelooflik baie 
waardeer en beteken baie vir ons gesinne. 

Die doel van ons volgende insamelingsprojek is om skryfbehoeftes vir ons behoeftige Rooikatte te voorsien tydens die begin 
van die 2021-skooljaar.  Ons Pienk Pêrel-Projek se mammas pak ook, onder normale omstandighede, daagliks kospakkies vir 
ons Rooikat-Maats vir pouses. 

Indien u wil betrokke wil raak by ons projekte of 'n finansiële bydrae wil maak, kontak gerus vir Corné Grové. Ons wil graag 
ons Rooikat-maats wat swaarkry so ver moontlik probeer ondersteun.  Pienk Pêrel-Projek werk nou saam met die 
LeerlingsOndersteuningSentrum (LOK) om almal te help waar ons kan en konfidensialiteit is ons kodewoord. Ons nooi 
daarom ons Rooikatte wat hulp nodig het, om ons te kontak of vir vir me. Salomi Morkel by LOK@lscp.co.za , sodat ons kan 
kyk hoe ons kan help.   

Saam maak ons 'n verskil maak! 

Groete
Corné  Grové
Portefeulje: Pienk Pêrel-Projek 
pienkperelprojek@gmail.com  | 082 3836984.

http://klerebank@lscp.co.za
mailto:pienkperelprojek@gmail.com
mailto:pienkperelprojek@gmail.com


CP-Trots se kosinsameling



CP-Mense en -Momente

'n Graad R-man is moeg na 
Rooikat-atletiekoefening op die 

Pro CP-bane!

Het jy al jou CP-Kat gekry?

Juffrou Lea se Elora is hier!

Die lewe is 'n lied!

#Dubbelallemintig vir oulaas!

My hart klop liefde, respek en 
lojaliteit! Ek is 'n RooiSkat!

Ons Adonis van 'n Meneer 
Christoff is STOFF van ADAM.

Ons  meneer  Christoff-Stoff- ADAM deel 
handtekeninge uit!   

Juffrou Annelie val en is op 
krukke, maar steeds hou sy skool 

dat die stene dreun!

Kersfeesvideo's se klankopnames 
is 'n ernstige saak! Sing is werk!

Met 'n bietjie verf word oud weer 
splinternuut!

Mnr. Jaques Viljoen is getroud!



Mosaïek van mooi wat bly meer word!

Ons Bid-Mammas  bederf ons 
werkers met 

verjaardagpakkies!

Ons 9-daggies-tot-Kersfees-
opnames word toe groot pret! 

Personeel reg vir Kersopname en 
staan tou vir optree!

Ons hoek is silwerskoon!

Ons personeel doen ook assessering... hulle ontdek 
hulle persoonlikhede!

Ons wag opgewonde op ons 
Koorkamp van 2021 want  ons 

bord het gevries  en ons harte klop 
warm vir die nuwe 2021-kansies 

vir koor!

Op 'n  gawe Saterdagmiddag na 
merkwerk, maak ons reg om ons 

Graad 7's te groet!

Oppikoppi 
Gastehuis lief CP 

en CP lief 
Oppikoppi 
Gastehuis!

Pousepiekniek tussen die 
Rooikatte op terreindiens... 

Rooikatte piekniek, Juffrouens 
piekniek!

Ons Rooikat-Juffies met hulle 
Juffie-sakke! 



Rooikatte roer!

Jae-Lynne van Aswegen skitter steeds 
die kuber vol en het deelgeneem aan 

die Legends of Arts South Africa-
Kompetisie en aangewys is as die 

ALGEHELE WENNER van die 
Kompetisie. Sy is as ambassadeur 

aangewys met die hoogste uitslae van 
ALLE  deelnemers vanaf Graad R tot 

volwassenes.

Ons Juffrou Lucelle is na 'n allemintige keuringsproses 
aangestel as een van die Wiskunde-fundi's van die 

Wolkskool.  Sy hanteer Assesserings en PowerPoint-lesse. 
Ons eie Kuberkoningin op 'n wolk van uitnemendheid!

Uit die mondjie  van 'n Rooikatjie!

Staan saam, jubel saam!

Wat die hart van vol is, loop die 
wit bordjies van oor!

Samuel bring 'n blommetjie vir 
Mieke wat Mosselbaai toe trek! 

Rooikatte gee om!



Ons  groet ons Graad 7's!



Dok Dey, Juf. Annieka, Mnr. van Staden  en  personeel 
en veral ELKE ROOIKAT !

Ek glo nie eers in ons wildste gedagtes sou ons kon bedink wat 2020 
EWE PARMANTIG en ALLEMINTIG ….IN ALLE opsigte sou kon 
oplewer nie. Daar is 'n uitdrukking wat lui:
“Dit is in verandering  dat bestaande dinge nuwe betekenis kry …. en 
hoe waar is  hierdie uitdrukking  nie in 2020 nie !
As ek by ons as leerders begin:
Gewone alledaagse goed soos … maats, deelname aan sport, 
skoolwerk, toergeleenthede en gewoon saamwees en kuier as 
vanselfsprekende waarde het tydens grendeltydperk verander en 
verdubbel  na 'n ongewone luuksheid!
Dan is onderwysers se waarde, geduld, vasbyt en 
deursettingsvermoë skielik herondek en het bewonderingswaardig 
geword !
In ander woorde gestel …
Ingenieurs bou brûe,
Advokate hanteer hofsake. 
Wetenskaplikes bou ruimtetuie

MAAR ... Onderwysers lê die fondasie vir al hierdie beroepe!
Ouers ontdek in 2020 tydens COVID… so  TERLOOPS …….dat 
onderwysers toe nie net ‘n ligte halfdag werkie het nie!

Dan kom ons by ons skool of te wel CP-skip se Kaptein asook  sy 
regter- en linkerhand. En dit is vir my glashelder…KARAKTER word 
nie in krisistye gemaak nie, dit word  dan slegs geopenbaar. 
Karakter is beter as afkoms.  Karakter is nie in die denke nie , dis in  
die wil ! En 'n Hoof  met karakter het nie Covid-reëls nodig nie. 
Dok Dey , Juf. Annieka en Mnr. Van  Staden, vandag wil ek namens 
myself en elke Rooikat erg dankie sê vir alles wat julle,  asook die 
kantoorpersoneel  in 'n baie stormagtige 2020 gedoen en  
ongesiens  ingesit het om ons CP –Skip  vinnig en veilig  op koers te 
hou! Dankie dat elkeen van ons iets in 2020 oor karakter by julle 
kon leer en dit lewenslank met ons kan saamdra. 
Ek sluit af met die volgende stelling:
Om te verbeter en te verander is 2 verskillende dinge :
Om te verander kan positief OF negatief wees ...
MAAR om te VERBETER dui op slegs 'n positiewe pad vorentoe. En 
dis ‘n keuse wat elkeen vir homself moet maak. 

TOEVALLIG  beteken dit vir my TOE-VAL-GOD-SE-LIG!
Nie een van ons is nie toevallig deel van die 2020  Covid Pandemie 
nie, God het  elkeen van ons gekies vir ‘n tyd soos hierdie . 
Kom ons as kinders  asook onderwysers kies wat om  ons gebeur en 
maak einde 2020 die beste assesseringstyd ooit!
Dankie vir die voorreg om my 2020  DUBBEL ALLEMINTIGE   
DANKBARE hart met julle te kan deel!

Shmu-El du Toit
HOOFSEUN 2020

Afskeidsboodskap van SE en Milla by die Pawiljoenafsluiting

Liewe CP 

Aan die begin van die jaar het ek vir al die CP's gesê iets is allemintig 
as dit jou asem wegslaan. 
Hoe #dubbelallemintig was 2020 toe nie? 
Ek was aan die begin van Graad 7 so opgewonde, want uiteindelik 
kom al die lekkerte van die heel oudste wees in die skool. Ons klomp 
leiers het sommer vroeg in die jaar met die Graad R- en 1 atletiek vir 
die klein Rooikatjies gewys hoe trots 'n CP kan wees; nie net as 
iemand wen nie maar ook as iemand deelneem. Aan al my mede-
leiers: Baie dankie dat almal altyd saam as 'n groep gewerk het en 
altyd trots en netjies hul diens gedoen het. 

Die Valentynsdagverkope was soveel pret! Ons het die rooi kleur 
van CP -iefde met veral ons “badges” versprei regdeur die skool, van 
Graad R tot Graad 7. Party van ons hoofleiers het die oulike 
advertensiekonsert gereël. Ek wens almal kon die res van die jaar 
sien watse sterk leiers die ander 5 hoofleiers is. SE, Christo, Emma, 
Hein en Lia, julle was amazing. 

Ons het gelukkig voor die grendeltyd kans gehad om darem 1 van 
die jaar se leierskapkursusse te doen. Dankie aan mnr. André en juf. 
Juanette wat regdeur die jaar soveel as moontlik geleenthede vir 
ons gereël het. Ons leiers het almal hierdie jaar baie geleer en 
gegroei. Die tannie wat die kursus gelei het, het daardie middag juis 
met ons gesels oor hoe die wêreld verander. 
Ek kan net eerlik wees en sê Covid was 'n groot teleurstelling vir ons 
almal. Die eerstespanne het nooit eers een ligawedstryd gespeel 
nie, die Graad 6'e kon nie Thaba Morula nie en die Graad 7's kon nie 
Sugarbay toe gaan nie. 
Maar, dadelik toe die siekte ons land binnekom, het Dok Dey 
weggespring en gesê ons skool sal sterk staan, dit het ons so veilig 
laat voel. Dankie Dok Dey. Ons is bevoorreg om so 'n 
indrukwekkende hoof te hê. 

Ek wil net een sinnetjie gebruik om vir my naaste vriende en familie 
baie dankie vir al die liefde en ondersteuning hierdie jaar. Goed of 
sleg, die Here was in elk geval daar vir ons. 

2020 het  toe vir my dubbel gegee. 'n Rooikat-leier is meer as net 
die trotsste en die oudste groep in die skool. Ek het geleer dis EERS 
staan saam en DAN wen saam. 

Met liefde 
Milla.

KLiek op die skakel vir die Rooikat-Jerusalema waarmee ons ons 
Graad 7's groet:

https://preview.tinyurl.com/yyhjozct

https://preview.tinyurl.com/yyhjozct


Briefie van 'n Rooikat-gesin wat groet  

Dr. Dey, Juf. Annieka en al die CP-personeel

Ons Maritze is aan die einde van 'n era van ons lewe.  Na 17 jaar 
roep ons vaarwel aan CP!
Soos met enige lang vriendskap, is daar so baie herinneringe wat 
by ons sal bly.  Graad 1  se eerste dae, uitstappies, rugby-
wedstryde, krieketwedstryde, kaskar en pretpark, en natuurlik 
die belangrikste, die CP-onderwysers! 
Baie dankie vir elkeen wat deel gehad het en bygedra het tot ons 
3 seuns se opvoeding. Elkeen se liefde, geduld en deernis word 
opreg waardeer.

Ons wens die CP-familie net voorspoed toe!
Wihan (2004-2010)
Marco (2009-2015)
Waldo (2013-2020)

Willem en Marilette Maritz

Maar voor ek groet, wil ek graag namens ons gewone ma's 'n reuse dankie sê vir 
julle ongelooflike werk.
Hoeveel maal in my 8 jaar by CP het 'n klasmamma, gelei deur julle voorsitters, 
my nie herinner aan 'n vormpie hier of 'n spesifieke tyd daar nie. 

Klein goedjies wat 'n gesin en werkende ma se hele dag sal omgooi as dit nie 
betyds gedoen is nie...

Net verlede week sê 'n Juffrou van een van die fênsie Hoërskole in die dorp, sy 
glo nie my ervaring van die admin daar sal dieselfde wees as die struktuur by 
Laerskool Constantiapark nie. My antwoord was : Ons het 'n ongelooflike 
stelsel van kommunikasie tussen die skool en ouers met ons Beheerliggaamslid, 
ons graadvoorsitters en klasmammas. Dít is die struktuur.

Julle gee meer as struktuur. Ek persoonlik glo julle is soos die skelet van die hele 
CP lyf. Elke spesiale deel van die liggaam met baie dele.

Julle geduld met ons gewone ma's en raaksien (wat anders is dit as liefde?) is 
eienskappe waarvoor ek soveel respek het en eienskappe waarin ek self 
probeer groei!

Baie baie dankie vir julle werk. VERAL In 2020. Hoe anders sou ons kinders kon 
Kuberskool as ons nie daardie lewensbelangrike skakels gekry het nie?

Julle was 'n lyn na die buitewêreld daar in die diep grendeltyd.

Ons gewone ma's kan nie sonder julle nie. Julle maak ons hele stad 'n beter plek! 
Hou asseblief aan!

Mag die Here julle en julle mense seën. As Hy wil, kom drink ek koffie langs die 
Graad R-Sentrum op Kaskardag!

Met liefde
Leandra Botes

Hoërskool Garsfontein nooi jaarliks graad 1's van die 
omliggende laerskole om by hulle Graad 12-Afsluiting ook 'n 
groet te kom uitspreek. Hierdie tradisie is 'n jaarlikse hoogtepunt 
vir hulle en...ook vir ons Graad 1's. Moya van Rooyen was vanjaar 
ons patroon wat absoluut die allermooiste kroon gaan span het 
op die besondere geleentheid! Ons klein lyfie het die groot 
matrikulante op pad oor die drumpel van volwassenheid bekoor 
en elkeen se hart gesteel! Ons vermoed as hulle eendag gesinne 
begin, sal hulle almal liewe Moya in die hart hou as die mooiste 
voorbeeld van hoe dogtertjies moet wees!

Ons patroon span die kroon!

Dit is tyd om te groet

Liewe Klasmammas



Graad 4-Oriëntering

Ons swem vir die vale en op volle vaart na 2021!



doughnutdag

Dankie, Caste Gate se Krispy Kreme, 
vir lekker pouseknibbel-bederfies!



Speel is ons werk! Kuiertjies maak ons sterk!

Geseënde Kersfees! Vrolike 2021!



DIE MARKPLEIN



DIE MARKPLEIN


