LAERSKOOL CONSTANTIAPARK

VREEMDER AS FIKSIE
Beste Ouers
Ons begin 'n jaar waar ons almal pas deur die draaihek van 2020 direk steeds teen 'n duiseligwekkende tempo
2021 in geprojekteer word. Die maalkolk van verandering en veranderde omstandighede bied nou maar een maal
geen vasstrapplek nie. 'n Staatskoerant word op 21Januarie 2021 gepubliseer wat skole se tradisionele
heropeningsdatums, wat reeds met twee weke uitgestel is, met 'n verdere twee weke vertraag. Die versugting
om net 'n mate van bekende vertroudheid om jou te beleef vier hoogty.
Ons poog deurentyd om Laerskool Constantiapark strategies sodanig te posioneer dat elke kind opvoedend
sentraal in al ons denke staan. Die belange van elke Rooikat wat ouers vol vertroue deur die hekke van die ons
geliefde skool stuur, moet net eenvoudig ons hoogste prioriteit wees. Ons skep 'n erbarmlike ruimte waar elke
kind binne 'n vertroude omgewing in die oë gekyk word, raakgesien word en in liefde gekoester word. In hierdie
laaste sin vind u ons doelwit vir vanjaar. Ons moedig u dan ook aan om al ons doen en late in 2021 hieraan te
meet.
Die afgelope week was dit 'n uiters aangename ervaring om te sien hoe die triade van ouer, kind en onderwyser
weer opgewonde en geesdriftig 'n eenheid vorm. Die wedersydse vreugde wat ons bespeur het tydens die
inloersessies het nuwe hoop en verwagting vir die uiteindelike aanvang van die akademiese jaar geskep. Dit was
superlekker om te hoor en sien dat Rooikatte uitsien na die skooljaar en dit was veral opvallend hoe dankbaar en
verlig ouers is om hul telge weer terug te stuur skoolbanke toe.
Die bestuur van die skool moes noodgedwonge meesters raak in die bestuur van veranderinge. Die langverwagte
skoolkalender is sopas uitgebring en ons het sopas ook eers verneem dat skole met die nodige kapasiteit hul
tradisionele roostermodelle en dagprogramme mag volg. Ons moes voortdurend planne beraam en in plek sit
sonder om duidelikheid oor bogenoemde te hê. Ons is egter baie dankbaar om te midde van uiters onsekere
omstandighede, bestendige, bekende en vertroude skoolomstandighede aan ons skoolgemeenskap te bied.
Dis hóé ons die wát doen wat staan saam, wen saam, gesond saam ons Rooikatte laat spore trap op die maan!
Dr. Louis Dey
HOOF

Kyk wie sluit by ons aan! RooiKAT en ...RooiSKAT!

Tannie Christa-Marie skrik haar boeglam
toe sy die Rooikat-Ontvangs oopsluit op 1
Februarie want 'n ....RooiKAT sit op haar
bank in die voorportaal.

Voordat sy kan roep: “Staan saam, wen saam!”
verskyn nog enetjie langs die Rooikat...
‚n RooiSKAT!

Ons het Laerskool
Constantiapark op
die voorblad van die
koerant gesien. Ons
het sommer geweet:
Dís waar ons wil
wees!

Dis beslis die beste skool vir ons- die
kindertjies se ogies het gevonkel en
almal het rooi, rooier, rooiste
skooldrag aan. Rooi is ons
gunstelingkleur! Rooi is vir ons die
mooi, mooier, mooiste skooldrag!

Die maan? Dis
vreeslik ver!

Hulle sit nie lank stil nie, want Rooikatte
is rats! Hulle spring sommer ﬂink in
Tannie Christa-Marie se kantoortjie rond.

CP lyk na die beste-este plek in die
heelal om te wees! Hier is almal katalisators as ek die ding so beloer...
waar 'n RooiKAT is, is daar ontplofﬁngs
... van entoesiasme en energie!

RooiKAT en RooiSKAT teken solank
in...want hulle wil vreeslik graag bly en
kuier! Maar Tannie Christa-Marie vat
nie kattetwak nie... Geen kloutjie op
papier... geen gekoekeloer in die
katteparadys nie!

Laerskool
Constantiapark
trap spore op die
maan!

Voordat daar 'n katastrofe in die voorportaal is, sluip
RooiKAT en RooiSKAT in die gang af. Hulle wil alles weet
van Laerskool Constantiapark! Hulle katapult sommer in
dr. Dey se kantoor in!

Tring Tring Tring Tring...
Dr. Dey se rooi telefoon lui. Gits- frits wat
nou!

RooiKAT krap sy oor soos hy
dink.
Hy sal moet antwoord... hy sit in
die hoof se stoel en 'n hoof
antwoord altyd sy foon!

Kyk wie sluit by ons aan! RooiKat en ...RooiSkat!

Wat dink jy kan ons
alles hier doen?
Goeie môre! Mnr. Francois? Alles is onder
beheer vir AL die Rooikatte om terug te
kom?
Fantasties! Dis mos hoe 'n Rooikat roer!

Alles onder die son tot ander kant die
maan!

Wag! Kom ons maak 'n lysie: atletiek,
swem, koor, redenaars, rugby, netbal,
tennis, hokkie, drama, dans,
Voortrekkers... Miaauuu'ie,
RooiSKAT, ek kan nie so vinnig
skryf nie....

Ek wil op die
sportvelde gaan
kattemaai!! Balle!
Rakette! Stokke!
Hekkies! Ek is regger
as reg vir roer!

Ogggggg!!!!!
Hier is sommer net alles
wat ons wil doen! Ek kan
nie wag nie! Hierdie is
KAT-asmagoriese begin
vir ons nuwe jaar!

En ek wil glad nie katvoet
loop nie! Ek wil kan sing en
dans en op die verhoog wees!

As almal hier saam droom, dink ek word
al die drome waar! Dis ons droomskool!

Kom!!

Het jy genoeg KATTE-moed?
Dan kan jy hier so baie dinge leer
en doen dat dit 9 katlewens se
lekkertes vol maak!

En... hier is die waardes LIEFDE, RESPEK EN
LOJALITEIT!

Kan jy glo?
Ons voel
net tuiser
by die
kattesekond!
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DAGGIDS
Die Graad 3- tot 7-leerlinge ontvang die skool se
Daggids teen R10 elk, waarin huiswerk afgeskryf en
gebruik word om kort boodskappe vir ouers te stuur.
Die Daggids bevat ook inligting rakende belangrike
datums vir die jaar asook die Akademiese, Sport- en
Kultuurbeleide. Die Daggids word deur die skool
gesubsidieer teen R50 elk.
Ons buiteblad en illustrasies is vanjaar deur Juffrou
Elani Nel geskep en saam met Juffrou Lucelle Gilbert
se kreatiewe planne het 'n Rooikat-vrolikheid ontvou
deur ons skool. Hou 'n ogie uit vir Kattermaai'tjie, die
Rooikatte se bondeltjie vreugde.

'n Eie-eie
RooikatLessenaarkalender
en notablad

Klik op die skakels en laai 'n eie Rooikat-kalender
of 'n Maand-vir-maand-onthoulysie af!
Kliek hier vir die kalender:

of hier vir die 'n Maand-tot-maand-notalysie
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Die Beheerliggaam-verkiesing vir die volgende 3 jaar termyn in die portefeuljes vind op 10 Maart 2021 plaas. Die
inligtingsbrief is reeds op die D6-platform geplaas. Dit is 'n e-verkiesing wat oor die hele dag plaasvind. Hou die
D6-platvorms dop vir inligting en skakels vir registrasie, stemming en amptelike prosedures.

Omsendskrywes op
kommunikasieplatforms van belang:
•
•
•
•
•

Skryfbehoeftelyste
Zoom-voogklasvergaderings
Inligtingsgids vir terugkeer 2021
Digitale ontmoetings met ons graadvoogde
Registrasie vir Google-Classroom

WHATSAPP-GROEPE:

VERKIESING: KLASVOORSITTERS

Elke voogklas hou vanjaar 'n zoomontmoetingsvergadering waartydens die
klasvoorsitter ook gekies word. Die skakels vir die
zoom-vergaderings sal op die
kommunikasieplatforms verskyn sodra die
vergaderings opgestel is.
Klasvoorsitters word tydens hierdie zoomvergadering verkies en die vinnige gesprek handel
ook die algemene hoe in die voogklas gebeur af. Die
taak van die klasvoorsitters is om ondersteunend te
werk te gaan en die kommunikasienetwerk van die
skool in plek te hou.
Zoomvergaderings duur slegs 40 minute.

Geen vrypostige mikrofoon, maar 'n inligtings-blitsgids

Whatsapp-groepe is 'n megafoon vir inligting en nie
'n vrypostige mikrofoon nie.
Ons skool se waardes van liefde, respek en lojaliteit
word voorgeleef vir ons Rooikatte deur hóé ons die
wát op ons Kommunikasieplatforms en Whatsappgroepe hanteer.
Ons moet vir almal se sieleheil en ook se veiligheid
die groepe ook streng bestuur. Persone wat misbruik
maak van die groep se doel, sal ongelukkig verwyder
word. Ons gons nie op die groep nie, ons kry inligting
en bly op koers, want ons is almal ook besige ouers.
Ons kan ongelukkig ook nie privaataangeleenthede
of advertensies hier laat posvat nie. Ons help graag
via ons CP-TROTS se besigheidsnetwerk en Pienk
Pêrel om ons ouers op 'n ander forum te ondersteun.

Kommunikasieplatforms
D6- Blou en D6-Swart
Alle kommunikasie rakende akademie, asook buite- kurrikulêre aangeleenthede verskyn op die D6kommunikeerder vir u kennisname. Omsendbriewe, kwartaal- en jaarprogramme, asook eksamenafbakenings sal
hier beskikbaar wees asook huiswerk vir die Juniorfase.
Laai asseblief so gou moontlik die D6-Kommunikeerder af. Klik virdie installasie-inligting op die skakel vir 'n baie
eenvoudig en pynlose proses. Die D6 kan op u skootrekenaar en foon geïnstaleer word. Inligting is in elke
kubersone soos dit vir u gemaklik is beskikbaar.
Vanaf kwartaal 2 gaan ons net die D6- Connect begin gebruik.
Kliek hier om die D6-kommunikeerder af te laai: https://d6.co.za/education/downloads/
Google Classroom gebruik ons net vir akademiese inligting per graad. Onthou om te registreer vir 2021 se Google
Classroom.
Dankie dat elkeen in 'n klas die kommunikasieplatforms met omsigtigheid hanteer om net sy eie Rooikat op koers
te hou! Ons is so trots op ons groepe en klasvoorsitters wat in grendeltyd die chaos van Covid 19 help fnuik het
deur 'n skakel van eenheid te bewerkstelling. Ons maak vanjaar weer so.

Pres. Ramaphosa, die krimpvarkie en die perdeblom ... dis 'n Rikat-ding.
Bruno, die marmotjie, raak wakker uit sy lang,
diep winterslaap (moontlik ook van Covid-Vlak
3 in Marmotwêreld of Eskom Vlak 2, dalk...),
maar toe hy wakker word is hy uitgerus en
versterk. “Laat ek sommer dadelik die wye
wêreld daar buite gaan verken.”
Bruno loop en loop en loop tot hy stokﬂou is.
Toe kruip hy uitgeput in ‘n holtetjie in die gras
en maak sy ogies toe sodat hy eers ‘n bietjie kan
rus. En wát sal hy sien toe hy sy ogies weer
oopmaak? Hier vlak voor hom, ampertjies teen
sy snoet.
‘n Blom. ‘n Wonderskone blom, ‘n goudgeelsoos-die-son, Perdeblom. Vir ons gewone
mense... 'n “dandelion”.
“Halo,” sê Bruno. Sy hartjie bons van blydskap.
“Halo,” sê Perdeblom, en sy skyn so geel soos die
son.
Die twee word dolgelukkige maatjies en speel
word hulle werk! Hulle geniet elke stukkie son
van vroegdag tot laat.
“Vir my, Blommie, word jy elke dag net al
mooier en mooier,” verklap Bruno een aand laat
voor hy vlak teen Perdeblom se stammetjie
gaan slaap. “Ek hou weer daarvan as jy so vrolik
in die helder maanskyn rondspring en dans,”
laat val Perdeblom, “en ek weet ook dat jy my altyd sal beskerm as ek
slaap.”
Op ‘n dag lyk Perdeblom heeltemal anders, sy is nie meer haar ou
vertroude goudgeel-soos-die-son nie, maar spierwit en donsig, ‘n
veerligte bolletjie katoen..
Sy vra vir Bruno: “Vertrou jy my, Broens?”
“Natuurlik vertrou ek jou,” antwoord Bruno verbaas.
“Sal jy my altyd vertrou, al gebeur wat ook al?” vra Perdeblom weer.
“Ek sal jou altyd vertrou, al gebeur wat ook al,” belowe Bruno.
“Nou blaas dan so hard as wat jy kan. Ek belowe jou alles sal weer
regkom.”
Toe blaas Bruno so hard as wat hy kan. Maar iets vreesliks gebeur.
Daar sweef wit en donsige Perdeblom-saadjies in een duisend sewe
honderd ses en vyftig sagte spikkeltjies wit op die lug weg van Bruno
af.
Maar ‘n belofte is ‘n belofte ...Toe die laaste sagte spikkeltjie wit ook
verdwyn, sug Bruno diep en ﬂuister saggies: “Sy het belowe.”
En toe loop hy maar alleen verder, deur die grote wye wêreld en ontdek
steeds baie mooi dinge: skoenlappers, waterstroompies, die groenste
groen grasvelde. Toe dit herfs word, verlang hy so baie na sy blom, dat
hy teruggaan na die plekkie waar hulle een keer so gelukkig saam was.
Bruno raak sommer baie vaak. “Dit is tyd,” dink hy, “om ‘n nessie vir my
lang winterslaap te bou.” Spoedig kruip hy in en maak sy ogies toe. “‘n
Belofte is ‘n belofte,” dink hy oulaas, “en sy het belowe alles sal weer
regkom...”
Hy sink weg in ‘n lang en diepe slaap... Toe Bruno na sy winterslaap
weer wakker word en die slaap uit sy twee ogies vee sien hy... ‘n
wonderlike gesig: Nie een nie, maar, so ver soos hy kan sien, een
duisend sewe honderd ses en vyftig piksplinternuwe, wonderskone
perdeblomme, goudgeel soos die son....

Verlede week sal altyd in die geskiedenis bekend
staan as die week van die “groot-gewag-virbesliste terug-skool-toe-feite”. Ons Juffrou
Mariska van graad 3 bring haar dogtertjie, Amelie,
se gunstelingstorieboek, Krimpvarkie- Drukkies,
vir my om saam met my Klaradyn te lees, omdat sy
weet ons lees so graag saam.
Klaradyn is inderdaad al 17 en Amelie net 2, maar
'n wyse mamma weet jy vorm jou kind se
lewenstorie met kinderstories, of hulle nou 17 of 170
is.
Die Drukkie-storie vertel van twee krimpvarkies wat
so vreeslik graag wou drukkies gee, maar met die
penne nie naby mekaar kon kom nie. Hulle het alles
onder die Krimpvarkie-son probeer om uiteindelik na
die lang gesukkel en gewag te ontdek...as hulle menssokkies aantrek kan hulle die penne onskadelik stel
en drukkies laat gedy. Iewers is daar altyd 'n plan
waar iets pla.
My gedagtes begin spring opgewonde tussen nog
kinderverhale van Where the wild things are van
Maurice Sendak tot by die onvergeetlike storie van
Bruno en Perdeblom en vertroue.
Tussen pres. Ramaphosa se Covid-vlakke, regeringsritte in
helikopters om tee te drink, nuwe skoolkalenders, afskeid van
mense wat ons ken en deel van ons hartklop was, en die
alomteenwoordige wankelrige wêreldpilare ... is 'n perdeblom
se vertroue nodig in 'n gemeenskap om nie te kantel nie, maar
mekaar te versterk.
Om te vertrou is 'n kuns. Om mekaar blindelings te vertrou is
'n groter kuns. Om te vertrou desnieteenstaande, desondanks
ander maniere van dink en doen, is 'n stuk towerkuns.
Mag ons net een ding vanjaar met groot sukses regkry:
vertroue in mekaar en in ons skool en in ons
skoolgemeenskap. As ons dit suksesvol doen, leer ons ons
kinders meer as wat 'n kurrikulum kan vermag en koester ons
ons kinders meer as wat 'n normale skooljaar kan!
Mag ons samesyn en vertroue in mekaar so eg en blindelings
wees dat ons “goudgeel soos die son” saamstaan teen enige
uitdaging en opdraende! Saam is ons kragtiger ... saam is ons
meer Rooikat en saam leer ons ons kinders 'n vertroue en
geloof so vas en seker soos 'n perdeblom se terugkeer op 'n
Rooikat se turf! Mag ons en ons kinders se storie vanjaar
spreek van omgee en ongegrendelde vertroue... “maak nie
saak wat gebeur nie.”
Staan saam, vertrou saam! Dis 'n belofte.
Annieka Moolman
Redaktrise: Nuusbrief/ Adjunkhoof
Annieka.moolman@lscp.co.za

Moenie vergeet om te onthou nie!
CP-Toestemmingsbriewe vir leerlinge om aan buitemuurse
aktiwiteite deel te neem en om in die media te verskyn.
Ons versoek u vriendelik om hierdie vorm (vir elke kind afsonderlik) eenmalig hierdie jaar te voltooi. Allergieë
moet asseblief duidelik op hierdie vorm aangetoon word. Die voogpersoneel sal dit met die betrokke
organiseerders koördineer vir elke aktiwiteit waar dit benodig word. Baie dankie vir u samewerking in hierdie
verband.
Leerlinge het ook 'n toestemmingsbrief vir die gebruik van foto's deur die loop van die jaar ontvang. Hierdie is 'n
kennisname dat foto's of videomateriaal van leerlinge van ons skool in die media en op bemarkingsplatforms
gebruik gaan en kan word. Elke CP kry so brieﬁe om in te vul.

SLUITKASSIES

ONDERSTEUNINGSENTRUM

Sluitkassies sal ongelukkig nie tydens die Covidpandemie beskikbaar gestel kan word nie. Ons laat
weet sodra die moontlikheid weer oopvou.

Ons is bevoorreg om ook 'n Leerlingondersteuningsentrum op ons terrein te kan bedryf met leerling- en
ouerondersteuning sonder weerga. Me. Salomi
Morkel is die koördineerder van die sentrum en me.
Yolandi Greef is haar administratiewe assistent wat
sorg dat kommunikasie en verslae deeglik in plek is
vir elke ouer en sy kind. Professionele persone vorm
deel van die sentrum wat allerlei ondersteuning bied
van spraakterapie en arbeidsterapie tot emosionele
steun of sommer net wanneer dit nodig is met 'n
drukkie of drie! Hierdie Ondersteuningsentrum sorg
dat alle CP-harte rustig kan klop. Ons
Ondersteuningsentrum bied akademiese, emosionele
en maatskaplike steun wanneer dit nodig is, maar
hanteer nie terapie self nie. Hulle luister en takseer
die probleem en dui dan die regte rigting vir
ondersteuning aan.

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)

Maak gerus kontak met me. Morkel as daar iewers 'n
wolkie op die horison verskyn. Elke wolk kry 'n goue
rand by die gawe ondersteuningsentrum wat ons
skool omarm en ons kinders en ouers teendie hart
koester!
Kontaknommer: 012- 761 9500 x 9515

CP-TROTS
Moenie huiwer om deel van die CP-Trots-ouerondersteuner-groep te word nie. Saam word ons
onwrikbaar Rooikat – 'n Rooikat-gemeenskap sonder
gelyke!

ROOIKAT-KLEREWINKEL: ONS DROOM WORD WAAR!
Ons CP-Trots- Ondersteuners in 'n splinternuwe
bestuursbaadjie is besig om berge te versit op ons
skoolterrein. Die eerste Rookat-droom wat nou
werklikheid word is 'n propperse Rooikat-winkel by
George-se-hek (Lilkenstraathek).
Die Klerebank smelt nou saam met ons winkel en ons
het nou 'n ROOIKAT-KLEREWINKEL wat sommer
twee treë van die hek af is en wat ondersteunersdrag
en skooldrag en elke Rooikat-nodigheid onder een
dak saambring en 'n eenstop-inkopiesentrum gaan
word.
Bestellings gaan steeds ook deur CP-Aanlyn bestel
kan word, maar dan ook by die Rooikat-Winkel
afgehaal word. Gerief vir ons Rooikat-ouers, is die
CP Trots-ondersteuners, onder leiding van Fourie
Kritzinger, se fokuspunt.

Maak kontak met:
Fourie Kritzinger - CP-Trots-Voorsitter en BL lid
Kontaknommer: 083 399 621944
Sonet Ueckerman - CP-Trots: Bemarking
Kontaknommer: 083 212 1000
Faf Warrington - CP-Trots-Winkel
Rooikat-Klerewinkel en- klerebank
klerebank@lscp.co.za
Corné Grové - Pienk Pêrel-Projek
pienkperelprojek@gmail.com | 082 3836984

PIENK PÊREL
CP-harte klop omgee! Die Pienk Pêrel-projek is die
CP- Omgee–inisiatief om CP-maatjies in nood se
behoeftes aan te spreek. Hierdie is 'n ouergedrewe
inisiatief waar CP's omgee wys deur 'n ekstra handjie
of randjie te gee vir daar waar die uitdagings
eindeloos die horison vertroebel. Maak gerus kontak
met hierdie mooi manier van ons ouers om mekaar se
kinders te ondersteun deur kontak te maak met me.
Corné Grové (082 383 6984). Ouers kan haar direk
kontak of via me. Salomi Morkel van ons
Ondersteuningsentrum.

Hou die spasie dop vir ons fotojoernaal se ﬁnale
aansig!

Welkom aan twee hande vol nuwe Rooikat-personeel!
Baie welkom aan die nuwe personeel wat vanjaar by
ons CP-span aansluit. Mag elkeen in die son baai
terwyl hulle spore op die maan trap. Mag elkeen se
hart jubel as hy skool toe ry en sonder huiwering elke
dag gryp! Elkeen by CP is voluit vrolik vir elke klas vol
vonkelogie-CP's met 'n onblusbare lus vir leer en om
nuwe dinge binne en buite die klasse te ervaar!
Ons strewe na 'n uitsonderlike skool waar nie net
uitnemendheid die norm word nie, maar die
alledaagse uit sy skoene gelig word en hóé ons die
wát doen, elkeen se skoolpad 'n verrukking maak.
Ons lê graag nuwe paaie aan, want nuwe paaie bring
altyd groei; nuwe uitdagings stimuleer elke
onderwyser en bied geleentheid vir onblusbare
entoesiasme, maar ook asembenemende
ontdekkings.
Daarom maak ons ook interne skuiwe om strategiese
personeelontwikkeling en -groei te stimuleer.
Me. Elani Nel: Bemarking en Grondslagfase: Kuns
Me. Alani Viljoen: Graad RR/3
Me. Carmen Joubert: Graad 1
Me. Tharina Coetzer: Graad 1
Me. Theuné van der Walt: Graad 2
Me. Naomi Uys: Graad 3 en Zulu (Graad 1)
Me. Tanja Stoltz: Graad 3
Me. Inge Bonthuys: Kuns, graad 4-7.
Welkom ook aan twee nuwe assistente wat aansluit
en ons assistente-span uitbrei tot 16: mnr. Renaldo
Dorﬂing en mnr. Eddie Ludick.

CP-mense
en
-momente
Ons derde Graad RR-klas word ingerig met groot entoesiasme

Ons Meneer Francois verjaar en ons leiers doen huisbesoek!
Juffrou Renalte Diemont is nou
Mevrou Renalte O'Reilly

Ons Graad R-hek kry 'n nuwe naambord.

Juffrou Elize toer agter 'n
Rooikat aan.

Juffrou Marianne se eerste
maatjie by haar nuwe huisie
in Plettenbergbaai is 'n
...Rooikat!

Strepieskat trek in Juffrou
Marlene se
Departementshoofkantoor in met groot CPstyl!

Die Rooikat-video-studio

AFSPRAKE MET PERSONEEL

Voor en na is groot videopret! Kyk en vóila kyk weer!

Besoektye vir gesprekke met die betrokke
onderwyser/es rakende u CP se vordering moet per
afspraak en aan die einde van die skooldag geskied. U
is welkom om die kantoor of u graadhoof te kontak
om dit vir u in plek te kry. 'n E-pos werk verruklik en
kry so 'n afspraak ﬂink op koers. Ons onderneming is
dat ons binne 24 uur op e- posse reageer.
As u 'n klippie in die skoen het en graag wil gesels of
'n kommer in die hart het en wil kom hulp vra, is u
altyd baie welkom. Gesels asseblief eers met juffrou
of meneer wat direk met u CP-lyﬁe werk. As u nie
regkom nie, is u welkom om die vakhoof of
Departementshoof per afspraak te kontak vir
akademiese aangeleenthede en die graadhoof vir
opvoedkundige of gesinsuitdagings.
Die adjunkhoofde en die hoof nader u wanneer u voel
dat u maantuig net nie tot by opstyg maan toe uitkom
nie.
Klop u by dié deure aan, begin die topbestuur in elk
geval eers weer by meneer en juffrou, maar een ding
wat nie twee is nie: CP's hou van help en vorentoe
beweeg en nie sukkel en stoei nie, daarom is u altyd
welkom om te kom aanklop. 'n SUPER CP-Rooikat
moet sonder remme sy ding kan doen en sy weg kan
vind!
Kyk gerus agter in die Nuusbrief-Bylaag ook wie is
wie om te kontak as u wonder of wil gesels! Ons hóú
van mense wat by die voordeur inkom
(desnieteenstande Covid) as hulle wonder, want ons
gesels graag! Ons het ook lekker CP-kofﬁe as dit 'n
langer geselsie is! Sodoende kommunikeer ons oop
en reguit met diegene wat oplossings kan bied.
Met die Covid-knelling, maak ons net afsprake en
werk per afspraak soos in die Inligtingsgids
uiteengesit is.

SKOOLDRAG

NASKOOL
Me. Riana Ehlers is ons Naskoolsentrum se hoof en sy
bestuur die Graad R-Naskool en CP se Naskool.
Kontaknommers vir die Naskoolsentrum: Graad RNaskool: 082 323 945. CP-Naskool: 072 431 7724

Die amptelike leweransiers vir skooldrag is:
Constantia Uitrusters
Mendelsohnstraat 469, Constantiapark (Tel.nr: 012
993 3130)
School & Leisure
Parkview-Winkelsentrum

As nood dreig
Baie doktersafsprake of ander vroegtydige
klasverlating (rekreatiewe- of vakansie-reëlings)
veroorsaak 'n steurende akademiese onrustigheid. U
moet asseblief die leerlinge by die kantoor uitteken
vir kontroledoeleindes. U mag onder geen
omstandighede self in die skool in beweeg na klasse
toe tydens skoolure nie. Ons moet elke CP-maatjie se
veiligheid beskerm en as u inbeweeg weet ons nie wie
waar wat laat gebeur nie. Ons bring graag met 'n
ﬂinke spoed u maatjie uit die veilige klaskamer tot by
u in die voorportaal en maak seker ons weet presies
wie kom en wie gaan saam met wie. Kyk asseblief ook
mooi na die prosedures soos uiteengesit in die TerugSkool-toe-Inligtingsgids.

KLEREBANK
Ons skool het ook 'n Klerebank vol goeie
tweedehandse klere. Loer gerus in en gesels met me.
Patricia de Wet.
Klerebanktye:
Maandag tot Vrydag 07:00-10:00
en 12:00- 15:00

Valentysbederf

Kontakbesonderhede:
Klerebank@lscp.co.za
082 8746626

SKOOLGELD VIR 2021
GRAAD

TOTALE SKOOLFONDS
PER LEERLING

Gr. RR & R

R26 730

Gr. 1-7

R24 700

Naskool

Klasfonds

KURRIKULUMFOOI EN PAAIEMENTE
Aanvangsfooi: R1 650;
die restante bedrag van R2 280 x 11 maande.
(1 Februarie - 1 Desember 2021)
Skoolfonds eenmalig:
R24 700 – R2 100= R22 600

R13 920 (Gr. RR- Gr. 7)

Kurrikulumfooi: R1 600
Restante bedrag: R2 100 x 11 maande
(1 Februarie - 1 Desember 2021)
Aanvangsfooi (Gr. RR- Gr. 7 Naskool):
R1 050; die restante bedrag van R1 170 x
11 maande (1 Februarie - 1 Desember 2021)

Klasfonds is vir alle grade op R150 per leerling vir 2021 vasgestel.

INBETALINGS VAN GELDE
Laerskool Constantiapark moedig die betaling van gelde via elektroniese oorplasings baie sterk aan. Kontant in
klein handjies kan lopende chaos wees! Vir elke aktiwiteit waarvoor geld skool toe moet kom, word op ons
ﬁnansiële sisteem 'n “projek” geregistreer.
•

•

Alle inbetalings word dan na die projek geallokeer soos die groter gelde per elektroniese inbetaling ons
bereik en die klein gelde soos R10 vir 'n Daggids via juffrou of meneer se inbetalingskoevert (op 'n klaslys
aangeteken) die kantoor bereik.
Klein bedrae onder R100 (soos vir 'n Daggids) kan in 'n gemerkte (naam, klas, aktiwiteit) en geseëlde koevert
na die voogonderwyser toe gestuur word en die gelde word via 'n inbetalings-koevert na die ﬁnansiële
kantoor gestuur aan die einde van voogperiode.

VERWYSINGS van WIE betaal WAT is van kardinale belang vir alle inbetalings, maar uitsonderlik belangrik vir
elektroniese betalings om 'n ongemaklike navraag later te voorkom. Sonder die regte verwysings sweef die gelde
iewers in 'n rekening sonder naam en lyk dit asof 'n ouer nie betaal het nie, bloot omdat niemand in die ﬁnansiële
kantoor dan kan bepaal wie betaal waarvoor nie. Ons ﬁnansiële dames kan net 'n bedrag opspoor en weet nie na
watter een van meer as 500 projekte die gelde geallokeer moet word nie.
Dankie vir u begrip dat hierdie versoek spruit uit die feit dat ons baie graag elke ouer en sy kind te alle tye met
waardigheid wil hanteer en elkeen se behoeftes onverwyld wil aanspreek.

Hoe lees ek my ﬁnansiële staat?

DIE SPOEDGRENS OM DIE SKOOL

'n Vriendelike, dog dringende, beroep word op elke
ouer gemaak wat hul kind/ers by die skool af-/oplaai
(veral vanuit January Masilela-rylaan). Lê asseblief
groot omsigtigheid aan die dag vir die leerlinge wat,
tipies opgewonde kind, net motordeure oopmaak en
oor die parkeerterrein storm om in/uit die
skoolterrein te kom. Hulle veiligheid is van kardinale
belang. Baie dankie vir u begrip en samewerking om
vir ons leerlinge 'n veilige tuiste te skep. Ons
herinner ook dat ons asseblief teen slakkepas om die
skool bestuur, ons maatjies hou van dartel en speel
en voel so tuis dat hulle soms vergeet dat die paaie
nie ook deel van hulle skoolhuis is nie.

WOORD UIT DIE FINANSIËLE KANTOOR
Liewe CP-Ouers
Welkom aan die begin van die 2021 akademiese jaar en ons vertrou dat u almal in goeie gesondheid is en die nuwe jaar met
ywer en moed sal aanpak. Ons het almal gehoop dat die onsekere en vloeibare 2020 verby is, maar 2021 het ook begin met
heelwat onsekerhede en onduidelikhede.
Die beheerliggaam en bestuur van die skool navigeer die bedrywighede en die ﬁnansies van die skool met groot omsigtigheid
deur hierdie ongekende en uitdagende tye. Ons kan u waarborg dat daar agter die skerms hard gewerk word deur die
personeel om dit moontlik te maak ten einde voort te gaan met gehalte onderrig, gegewe al die uitdagings.
Dit is so dat daar heelwat inligting, baie hiervan verkeerd en misleidend, deur sosiale, aanlyn en gedrukte media sirkuleer
met betrekking tot die betaling van skoolgeld. Ons wil graag enige onduidelikheid uit die weg ruim.
Skoolgeld is 'n jaarlikse bedrag ongeag die hoeveelheid onderrig wat gegee word. Die begroting vir 2021 is op 'n
ouervergadering op 2 Desember 2020 goedgekeur vir die 2021 jaar, insluitend die jaarlikse skoolgeld van R 24 700 per
leerling in gr. 1 – 7 en R 26 730 per leerling in Gr R, wat betaalbaar is op 1 Januarie 2021. Ouers wat nie in staat is om dit
vooruit te betaal nie kan dit in paaiemente betaal (gr. 1 – 7 - Aanvangsfooi van R 1 600 en 11 paaiemente van R 2 100, gr. r R Aanvangsfooi van R 1 650 en 11 paaiemente van R 2 280) op voorwaarde dat, indien hulle agterstallig raak, die volle bedrag
opeisbaar en betaalbaar is.
Skoolgelde vir 'n publieke skool word nie gehef op 'n kontraktuele basis nie, dit is 'n statutêre (wetlike) verpligting in terme
van artikel 40 van die SA Skolewet.
Ons kan u waarborg dat die beheerliggaam baie omsigtig te werk gaan met die ﬁnansies van die skool omdat ons uiters
besorg is oor en simpatie het vir die ekonomiese impak van die pandemie.
Ons het groot begrip vir die moeilike omstandighede wat sommige ouers ervaar asook die impak van die pandemie op ons
gemeenskap. Ouers wat ﬁnansiële druk ervaar kan aansoek doen om vrystelling vir skoolgeld, binne die raamwerk van die
SA Skolewet, welke aansoeke nie geweier mag word, indien die ouer kwaliﬁseer nie. Uiteindelik volg ons die Department van
Onderwys se riglyne in terme van die afsienbare toekoms van onderwys. Daar is nog geen duidelike kommunikasie in die
verband nie, net spekulasie. Sodra ons meer inligting het sal ons dit beslis kommunikeer aan alle ouers.
Ons vra dat u asseblief die ouerverkose beheerliggaam en die bestuur van die skool sal vertrou om na die beste belange van
ons geliefde skool om te sien. Ons kan u waarborg die skool se belange word eerste gestel.
Ons wil ook baie dankie sê vir die ouers wat reeds die volle skoolgelde vir die 2021 jaar betaal het.
Vriendelike groete
Dr. Gerhard Nienaber, Beheerliggaam: Finansies

Facebook-Vrolikheid

Geen waterbaan of grasbaan kan 'n grendel kry nie.

Een-Een=geen!

AKADEMIE
Rooikat- en RooiSkat-Rooster
(Graad 4-7)
Ons volg weer 'n 6-dag-rooster in 2021. Ons begin
elke kwartaal weer met DAG 1 wat beteken die
siklusse loop nie oor kwartale nie. Ons herhaal soms
'n dag wat in gedrang gekom het deur byvoorbeeld
wanneer die skool of die hoof verjaar.
CP-Verryking word binne die rooster hanteer om
seker te maak dat al ons CP's 'n verrykingskurrikulum
kan volg as deel van hulle akademiese program in ons
Laerskool.
Die Verrykingsprogram sluit in vir graad 4-6:
Rekenaarvaardigheid in ons Rekenaarsentrum, lees
(afwisselend in Afrikaans en Engels met die Eduplay
en Cami-programme), Wiskunde in die
rekenaarsentrum met die Cami-program; Wiskundevaslegging en GGO- periode vir leierskapsontwikkeling en hantering van onderwerpe wat ook
emosionele intelligensie ontwikkel.

Assesseringsprogramme
Ons plaas assesseringsprogramme vanaf die tweede
week van elke kwartaal op die kommunikasieplatforms.
Ons herinner graag dat die klasassesserings
(Schoolbased Assessment) 75% en die ﬁnale eksamen
25% van gr. 4- tot 6-leerlinge se promosiepunt tel. Vir
ons gr. 7's se ﬁnale punt tel die skoolassesserings 40%
van die promosiepunt en die ﬁnale eksamen aan die
einde van die jaar 60%.
Hierdie gewigte geld slegs vir die einde van die jaar se
ﬁnale punt en nie kwartaalliks nie. Elke vak het vir
elke kwartaal 'n eie puntesamestelling en elke
assesseringopdrag binne die assesseringsprogram dra
'n eie gewig wat deur die Departement van Onderwys
se kurrikulum-komitee vasgestel word en in die
puntestate ingeprogrammeer word. Punte word
kwartaalliks na 100% verwerk en verskyn so op die
Rapport.

Afwesighede
Afwesighede tydens assesserings moet te alle tye ten sterkste vermy
word: slegs in nood met 'n doktersertiﬁkaat, kan daar plan gemaak
word. Hierdie vereistes is vervat in die Nasionale
Assesseringsprotokol vir Onderwys (CAPS- kurrikulum).
Loer gerus vir meer inligting rondom die voorskrifte op THUTONG
se webwerf, www.thutong.doe.gov.za

Alle Verslae (Rapporte) van graad RR-7
verskyn vanjaar op die eerste Vrydag
van die volgende kwartaal.

FLO
FISIESE LEWENSORIËNTERING (FLO) verwys na die
groot motoriese program wat aangebied word soos
voorgeskryf in die Kurrikulum en
Assesseringsbeleidsverklaring (CAPS). Dit bied aan
die leerlinge ondersteuning om hulle volle potensiaal
ten opsigte van groot motoriese ontwikkeling te
bereik. Ons herinner u daaraan dat die leerlinge die
voorgeskrewe FLO-drag tydens hierdie periodes
moet dra. Ons volg presies die normtyd soos deur die
CAPS-dokument voorgeskryf en dit beteken 2
periodes per klas FLO per siklus.

Voortrekkers

WAARDES
Waardes wat in die hart vastrapplek kry, is die beste
padpredikante wanneer by die kruispaaie die
rigtingwysers in verkillende rigtings wys. Waardes is
soos 'n skattejag... ons leer graag ons kinders om elke
dag 'n geleentheid te soek om iemand te kan verras
met liefde, met respek of hulle asems weg te slaan met
lojaliteit!
Dissipline is die hoeksteen vir goeie opvoeding en
onderwys. Daarom moet ons ook streng kan toetree
as die waardes nog iewers bietjie stotter en stamel en
moleste dan daaruit voortspruit. Hiervoor sal die
skool se dissiplinêre kode streng toegepas word.
Personeel sal op grond van die Gedragskode in die
Daggids (graad 4 - 7) en via groen briewe
(Grondslagfase), vir ouers laat weet as leerlinge hul
wangedra.
Ons is bevoorreg on 'n waardegedrewe skool te wees
waar waardes bydrae dat dissipline meestal sonder
intervensie mooi in plek is. Waardes word 'n veilige
vangnet wat gedrag rig en bestuur. Ons is dankbaar
dat die geleenthede om ferm op te tree in ons skool
min is. Ons lag baie saam en doen lekker saam sonder
om te veel te frons. Sou dit egter nodig wees, tree ons
dan ferm toe, omdat ons saam sterker word en nie
saam lendelam nie.

Kuierweek

MY SCHOOL-EN MAKRO-KAARTE
Nuwe ouers is welkom om die aansoekvorms te voltooi en by me. Sophie Retief in
te handig, wat u dan van 'n MySchool-kaart sal voorsien. Sy koördineer die
dokumentasie en vorms sal binnekort versprei word.
Indien u die kaart verloor het of 'n tweede vir die gesin of grootouers wil bekom,
kan dit ook by haar aangevra word. Ouers is ook welkom om die webtuiste
www.myschool.co.za te besoek vir 'n aanlyn-aansoek.
Ouers kan soos volg aansoek doen vir hul MySchool-kaarte:
•
•
•

MySchool App aﬂaai op hul fone en so dadelik 'n virtuele kaart ontvang wat
hul kan gebruik by MySchool besigheidsvennote.
Besoek ons webwerf en doen aansoek vir 'n gratis MySchool Kaart
https://www.myschool.co.za/portal/register
U kan ook die MySchool aansoekvorm deel maak van die vorms wat ouers
outomaties moet of kan voltooi wanneer hul aanlyn-aansoek doen vir hul
kind by u skool. Die vorm is in pdf- formaat beskikbaar wat elektronies
ingevul en geteken kan word.

Hierdie vorms kan deur u elektronies deurstuur na avrey@myschool.co.za of
cs@myschool.co.za.

Onthou!

Zoom-Vooklasvergaderings:
Dinsdag: Grondslagfase
Donderdag: Seniorfase
Vind jou skakel op D6!

Sentrum Vir Die Kunste
Die Sentrum vir die Kunste is 'n geleentheid op die skoolterrein vir ons Rooikatte om hulle spore te laat op
klawers en snare, die verhoog en die palet! Me. Marlene du Plessis is die Sentrum se Koördineerder en
skakelpersoon.

Koördineerder
Blokﬂuit

Dané Janse van
Rensburg
Gebalanseerde CP's word in 'n japtrap Rooikatte sonder remme wat die hoogtes invaar met hoe hulle die wat
doen!

Wie is wie?
MAKLIK OM TE ONTHOU!
Personeel se e-posadresse werk soos 'n Wiskunde- formule: naam.van@lscp.co.za dus
annieka.moolman@lscp.co.za
ADJUNKHOOFDE
Me. Annieka Moolman - Akademie/IT/ Bemarking
Mnr. Francois van Staden - Buitekurrikulêr/ Dissipline
DEPARTEMENTSHOOFDE
Me. Marlene du Plessis - Departementshoof: Gr. RR, R en 1
Me. Lize Nauta - Departementshoof: Gr. 2 en 3
Mnr. Heinrich Swart - Departementshoof: Wiskunde/NW&TEG/Infrastruktuur
Mnr. Johan Hansen - Departementshoof: LO/FLO, KK & Naskool
Me. Hermie Nell - Departementshoof: IT/Rekenaarsentrums/Kurrikulumondersteuning
OPERASIONELE BESTUUR
Me. Isabel du Toit (Personeel)

AKADEMIESE BESTUUR (VAKHOOFDE)

FINANSIES

Afrikaans (Gr. 4-7):
Engels (Gr. 4-7):
Wiskunde (Gr. 4-6):
Wiskunde (Gr. 7):
NW (Gr. 4-7):
SW (Gr. 4-7):
EBW/Tegnologie (Gr. 7):
Kunste:
Media:
FLO:
IT/Rekenaarsentrums:

Me. Suzette Swanepoel
Mnr. Dirk Fourie

Me. Annedien Smit
Me. Marna du Plooy
Me. Lulu Scholtz
Mnr. Heinrich Swart
Me. Juanette Bonnema
Me. Jana Minnaar
Mnr. Renier Fox
Me. Annelie van Rooyen
Me. Ilse Biggs
Me. Daleen Hoogenboezem
Me. Hermie Nell

GRADEBESTUUR: GR. RR- 7 (GRAADHOOFDE)
Gr. RR:
Gr. R:
Gr. 1:
Gr. 2:
Gr. 3:
Gr. 4:
Gr. 5:
Gr. 6:
Gr. 7:

Me. Marihette Joubert
Me. Esmé Müller
Me. Ilse Oosthuizen
Me. Sophie Retief
Me. Zilana Uys
Me. Alza van Huyssteen
Me. Lulu Scholtz
Me. Annedien Smit
Me. Marna du Plooy

Finansies
Skoolgeld/ Debiteure-bestuurder

BEHEERLIGGAAM
Dr. Louis Dey
Mnr. Evan Matthee
Me. Marlene du Plessis
Mnr. Gerhard Nienaber
Me. Karin van Eck
Mnr. Johan Brewis
Mnr. Oostwald Eksteen
Me. Annieka Moolman
Me. Isabel du Toit
Me. Louisa Grobler
Mnr. Fourie Kritzinger
Mnr. Francois van Staden

Hoof/Ex Ofﬁcio
Voorsitter
Sekretaresse
Finansies
Regsaangeleenthede/
Ouerskakeling
Sport & Regsadvies: Kontrakte
Infrastruktuur
Akademie, Bemarking & IT
(Adjunkhoof)
Menslike Hulpbronne/Personeel
Administrasie
Ouerondersteuning: CP-Trots
Gekoöpteer: Sport en Dissipline
(Adjunkhoof)

NASKOOLSENTRUM
Me. Riana Ehlers

Hoof

ROOIKAT-BLITSGIDS VIR DIE YSKAS
Administratiewe Kantoor
Me. Louisa Grobler
admin@lscp.co.za
0127619500
Graad R-Sentrum
Me. Roelien Naudé
graadradmin@lscp.co.za
0127619500
Klerebank
Me. Patricia de Wet
Klerebank@lscp.co.za
0828746626
Finansies: Algemeen
Me. Suzette Swanepoel
ﬁnansies@lscp.co.za
0127619500
Finansies: Debiteure
Mnr. Dirk Fourie
skoolfonds@lscp.co.za
0127619500
Finansies: Naskool
Me. Sonja van Tonder
svt@lscp.co.za
0127619500
Kultuur: Fotograﬁeklub
Mnr. Johann Meintjes
johann.meintjes@lscp.co.za
0127619500
Kultuur: Juniorkoor
Me. Simone Louw
simone.louw@lscp.co.za
Kultuur: Seniorkoor
Me. Annelie van Rooyen
annelie.vanrooyen@lscp.co.za
Kultuur: Kanariekoor
Me. Ilse Oosthuizen
ilse.oosthuizen@lscp.co.za
Kultuur: Redenaars
Me. Nadine Webb
nadine.webb@lscp.co.za

Kultuur: Blokﬂuit
Me. A. van der Merwe
0833034367

Sport: Hokkie
Mnr. Renier Fox
renier.fox@lscp.co.za

Kultuur: Kuns
Me. I. Badenhorst
0824424090

Sport: Mini-hokkie
Me. Marihette Joubert
marihette.joubertf@lscp.co.za

Kultuur: Ballet
Me. M. Weidemann
0129971342

Sport: Skaak
Me. Mariette Burger
mariette.burger@lscp.co.za
012- 761 9500

Kultuur: Drama
Me. N. du Plooy
0722122252
Kultuur: Viool & Klavier
Me. C. Stassen
0766810482
Kultuur: Moderne Danse
Me. D. van Schalkwyk
0834442239
Kultuur: Voortrekkers
Me. Melissa Visser
melissa.visser@lscp.co.za

Sport: Krieket ( Senior en Junior)
Mnr. Jaco de Swardt
jaco.deswardt@lscp.co.za
Sport: Netbal
Me. Isabel du Toit
isabel.dutoit@lscp.co.za
Sport: Mini-netbal
Me. Sophie Retief
sophie.retief@lscp.co.za
Sport: Perdry
Me. Annedien Smit
annedien.smit@lscp.co.za

Naskool
Me. Riana Ehlers (Naskool-hoof)
Graad R-Naskool: 082 323 945.
CP-Naskool: 072 431 7724

Sport: Stoei
Mnr. André Rossouw
louis.dey@lscp.co.za

Sport: Atletiek en Landloop
Me. Lulu Scholtz
lulu.scholtz@lscp.co.za

Sport: Swem
Me. Lucelle Gilbert
lucelle.gilbert@lscp.co.za

Sport: Rugby
Mnr. Jacques Viljoen
jacques.viljoen@lscp.co.za

Sport: Tennis
Me. Elna Gresse
elna.gresse@lscp.co.za

Sport: Bulletjie-rugby
Me. Lize van Rooyen
lize.vanrooyen@lscp.co.za

Sport: Mini-Poppies
Me. Mart-Mari Nel
mart-mari.nel@lscp.co.za

Sport: Gholf
Mnr. André Visser
andre.visser@lscp.co.za

Markplein

