
LAERSKOOL CONSTANTIAPARK

Nuusbrief 2 van 2021



CePieboks:   Maart is die grapkas-maand
8 Maart:  Eerste Zoom-Saalopening saam met dr. 

Dey, Inke, ons hoofdogter, en ons 
hoofseun, Wian.

10 Maart :  Ons skool verjaar! Elke Rooikat-maat 
maak 'n Kattermaaitjie en maak hom 
vas aan die 10de Maart se skooltas om 
'n verjaardagtas te maak!

15 Maart:  Rugbyoefeninge begin geleidelik. Hou 
die platforms dop vir spaninligting.

16 Maart:  Netbaloefeninge begin.
17 & 19 Maart:   Mnr. en Mej. CP
24  Maart:   Nuwe datum vir BEHEERLIGGAAM- 

verkiesing. 
16 April:  Hoërskole-Inloerdag (Graad 7).

• Formele Assessering-rooster 
(toetsrooster vir graad 4-7).

• Afbakenings vir formele 
assesserings (2 weke voor die 
assessering).

• Assesseringsplanne vir graad 1-7
• Huiswerk vir graad 1-3 

(weekliks).
• Buitemuurse plan vir 2021
• Nuut: Netbal-, swem-, skaak- en 

gholf-inligting.
• Graad 7-Hoërskool-inligting  is 'n 

eie kategorie - gaan loer watter 
inligting ontvang ons vir ons 
graad 7's!

• Atletiek-oefeninge se nuwe 
lekker!

Dagboek Rooikatte se     -vingertjies vir 2021

Dis  NUUT op  D6!

‘n Rooikat kan altyd 
deur ‘n RING getrek word! 

‘n Rooikat GROET!  

‘n Rooikat sê DANKIE! 

‘n Rooikat gee nooit op nie! ‘n Rooikat het GEES!  



Nuwe datum vir beheerliggaam-verkiesing is 24 Maart.

Formaat: Voldagverkiesing met deurloopstemming, waar ouers registreer, stem en  verdaag. 

Stembusse open:   08:00
Stembusse sluit:    17:00
Nominasies sluit:       9 Maart 14:00

Die nominasieproses gaan ongehinderd volgens die datums op die oorspronklike kennisgewing voort. 
Die verkiesingsbeampte van  Hoërskool Waterkloof sal die nominasiehouers om 07:30 kom oopmaak en verifieer.  
Die bekendstellingsvideo's sal verfilm word onder toesig van dr. Dey en dan op die platforms beskikbaar wees vir 
die loer om 'n ingeligte stem te laat hoor. 

Portefeuljes:
• Voorsitter
• Finansies
• Infrastruktuur
• Ouerskakeling en -kommunikasie
• Ouerondersteuning
• Regswerk en kontrakte

Ons  2022-inskrywings vir ons Graad R-Sentrum se 
Graad R en RR open saam met die Graad 1-
inskrywings in Mei-maand. Die Graad 1-inskrywings 
word in die Media aangekondig en is 'n amptelike 
GDO-aanlyn-proses.  Ons kommunikeer mooi hóé die 
wát gebeur ook in ons Graad R-Sentrum-Nuusbrief 
en skool se Nuusbrief. Ons begelei ons ouers jaarliks 
ook vanuit ons Rekenaarsentrums ondersteunend.

Beheerliggaam-verkiesing: 24 MAART

Mei-Maand is inskrywingsmaand!

Ons Graad R-Sentrum en inloer- en kuierdag gaan per 
“Play date” werk en oor 2 naweke en 3 dae in Mei-
maand strek.   Speel is ons werk en inloer laat ons 
speel en mamma en pappa inligting versamel. Ons is 
ook opgewonde oor ons drie graad RR-klasse.  Ons het 
'n lekker avontuur van bekendstelling wat wegtrek in 
Meimaand as ons maatjies begin ryp raak vir hulle 
volgende fase van vrolikheid.

Blink ogies begin droom saam met mamma en pappa 
sodra Ouma en Oupa begin vragies vra oor "Groot 
Skool"  se lekkertes. Die winter herinner dat 'n nuwe 
somer amper daar is.  Hou gerus ons platforms dop.



Ons is só opgewonde oor ons Mnr. en Mej. CP  wat vanjaar kan plaasvind. Vrolike en feestelike 
voetjies oefen reeds op die loopplank in die saal en al is hulle gemasker, spring daar al giggeltjies 
van lekker agter die maskers uit. 

Wanneer:   17 en 19 Maart
Tyd:                18:00
Koste:            R100

Ons het beperkte bywoningskaartjies te koop gehad, omdat ons Mnr. en Mej CP en 
Mnr. Covid  (dit moet 'n meneer wees, want dames veroorsaak nie soveel onrus nie) 
steeds ingehaak saamstap. Ons deelnemers is doodveilig en word in 'n klas deur 
hulle Juffrou opgepas en begelei.  Die vrolike, al is dit 'n  klein gehoor, sal ook sorg 
vir 'n jubel vir elke deelnemer. 

Ons het verlede jaar dieselfde uitsendingspan gehad vir ons leierinhuldiging en 
ouers was in euforie oor die mooi uitsending. Ons is reg vir nog so 'n  vrolike, 
maar veilige moment en skep graag 'n geleentheid vir ons RooiKatte en 
RooiSkatte. Ons gryp elke moontlikheid binne Covid-regulasies om tog iets 
te laat plaasvind, want min is beter as geen.

Onbeperkte e-kaartjies sal ook te  koop wees! 'n Gelukkige koper van 'n 
e-kaartjie sal die wenner wees van 'n 49"  televisie geborg deur Mastercare.
Hier is die aanlynkaartjies se skakels:

1) Mej. Mini-CP vir die 17de Maart
https://www.quicket.co.za/events/132530-mej-mini-cp-2021/?preview=t#/

2) Mnr. en Mej CP vir die 19de Maart
https://www.quicket.co.za/events/132723-mnr-en-mej-cp-2021/?preview=t#/

Kaartjies is R100 per kaartjie / gesin. Daar is ook 'n R5 besprekingskoste by, dus R105.

Dis GROOT! Mnr. en Mej. CP- GROOT 

https://www.quicket.co.za/events/132530-mej-mini-cp-2021/?preview=t
https://www.quicket.co.za/events/132723-mnr-en-mej-cp-2021/?preview=t


Rooikatte groot en klein wemel in die media en TV!

Jae-Lynne is 'n RooiSkat  met sakke vol talent.

Jae-Lynne van Aswegen (graad 7) het in Desember aan 
die South-African Championships of Performing Arts 
deelgeneem en  het 5 goue en 4 silwer medaljes gewen 
het,   en ook gekies is as deel van die Suid-Afrikaanse span 
opgeneem in Julie-Augustus in Los Angeles by die World 
Championships of Performing Arts WCOPA. Dit is die 
Olimpiese Spele van die uitvoerende kunste asook die 
enigste kompetisie in uitvoerende kunste waar die lande 
van die wêreld teen mekaar kompeteer.
Klik op die skakel van ons eie, RooiSkat, Jae-Lynne van 
Aswegen, se eerste enkelsnit,  wat op 10 Januarie 2020 
op YouTube, AppleMusic , Itunes Spotify vrygestel is wat 
sy  in LA, California gaan opneem het:  
https://youtu.be/8X0ZAwwWI00

Op die Rekord voorblad... nie een nie, maar twee van ons 
graad eentjies-parrabeentjies!

Op die Beeld-voorblad én agterblad sommer op een dag!

Oud- CP Migael Pretorius skitter as krieketheld op die 
agterblad terwyl Carli Viljoen die kroon span met haar 
uitsonderlike matriekuitslae op die voorblad.

Oud-CP-hoofdogter, Carli Viljoen, skitter op dieselfde 
koerant se voorblad met twee hande vol onderskeidings.  
Rooikatte roer!

Rooikat-Ramkat-Ruben 
roer op die TV-skerm! 

Ons Rooikat, Ruben van 
Huyssteen in graad 1, 
het onlangs sy 
akteursdebuut gemaak 
in die kortfilm, Die 
Speelkamer, wat einde 
Mei op Kyknet uitgesaai 
gaan word. Ruben het 
die rol van “Tiaan” 
gespeel. Hy is die 
seuntjie van 'n pappa en 
mamma wat besig is om 
te skei. Sy mamma in die 
kortfilm is gespeel deur 
Mila Guy en sy pappa, 
Bennie Fourie. Die film 
word gemaak deur Green 
Planet Productions en die 
regisseur was Francois 
Nolte. Die film is oor 'n 
tydperk van 4 dae 
geskiet. Hierdie is beslis 
'n Rooikat-sonder-
remme om dop te hou!

https://youtu.be/8X0ZAwwWI00


Drie skakelaars vir 43 jaar!
Liewe Ouers

Daar is drie ligskakelaars buite 'n  
vensterlose vertrek, wat al drie verbind is 
aan drie gloeilampe binne die vertrek. Hoe 
bepaal jy, van buite die vertrek, watter 
skakelaar skakel watter gloeilamp aan as 
jy net  toegelaat word om een keer in die 
vertrek in te  gaan?

Dié lekker laterale denke-uitdaging laat 
sonder uitsondering ons maatjies regop 
sit terwyl jy letterlik sien hoe die 
gloeilampies in hulle koppies aanskakel 
om die stukkie verwondering te laat 
omswaai in 'n antwoord.  

Die antwoord ... lê in die hánd van 'n 
meester. Die meester moet sy kop 
oopmaak om wyer as die 
voorhandliggende grense na 'n antwoord vir 'n stukkie 
amperse onmoontlik te soek, voordat hy sy hand oopmaak 
om blindelings aksie te neem en  die vraagstuk op  te los.  

So 'n ontdekkingsreis, met net  'n handjie en koppie as 
voertuie,  is 'n hoopvolle, effe blindelingse koers  maar vol 
verwondering om 'n skakelaar en sy  lig te verbind. Die 
koers laat mens amper voel asof tyd terugdraai tot daar 
waar Leonardo da Vinci met houstskoene  op water loop om 
te bly soek na die deurbraak wat sal maak dat sy houtvlerke 
oplig  vanaf die water en hom in die wolke laat draai. Die 
oomblik wat hy boontoe stu sal so groot wees, dat hy kan 
roep soos Archimedes: “Eureka! Eureka!” Maar voor 
“Eureka” moes Leonardo eers dag in en jaar uit stoei en 
woel totdat hy die oplossing losgewoel het. Sy hande moes 
vorm gee aan dit wat verwonderling laat losskiet.

So het die  hand, wat Laika in 'n ruimtetuig gesit het maan 
toe, ook geskiedenis gemaak...die eerste hond op die maan 
of in die ruimte... dit klink so eufories:  'n vrolike, blaffende 
woef  met 'n maanhelm op wat oor die kraters van die maan  
draf om sy sukses te vier! Maar om Laika weer terug te kry, 
op die aarde, moes 'n meesterhand hom kon terugkry in die 
ruimtetuig anders was hy verlore in die ruimte.   'n Hand en 
koppie span saam.

Laerskool Constantiapark (wat volgens Juffrou Lucelle se 
man beslis die eerste skool is wat 'n kát op die maan laat 
land) is dié week 43 jaar oud. Oor 43 jaar  het die hande van 
so baie bouers, beeldhouers en kragtige leermeesters 'n 
ongelooflike skool laat verrys. 'n Skool waar kinders soek na 
die oplossing om 'n gloeilamp, waarvan hulle net van buite 
die vertrek hoor, aan te skakel; 'n skool waar die mooi 
verrys uit elke dag se hande wat bou aan 'n stukkie paradys 
waar kinders vry kan asemhaal. 

Ons skool  is vir hulle 'n kleiner stukkie van die wêreld waar 
hulle kan ontdek, verken en hulle kleiner, sagte handjies 
gebrei word vir groter stene en ruwer rotse. Maar hier in 

veiligheid voel hulle handjies die vorm 
en word hulle vingertjies gehelp om 
sterker te word om self te kan vorm en 
self te kan bou. 

Chris de Burgh sing so mooi van The 
Hands of  Man wat uiteindelik in die 
wêreld so baie dinge moet kan doen. 
Die hande wat hier in ons klein Rooikat-
paradys gevorm word, moet ook in die 
wêreld kan gaan dóén ... hulle moet 
brûe bou, mense genees, nasies red en 
voed, omgewings tem, harte oorplant, 
Covid onder beheer kry ... Hulle koppies 
moet kan droom en dan moet hulle 
handjies  groot dinge kan gaan doen. 
Die handjies wat ons gevorm het en 
steeds vorm oor 43 jaar in ons skool 
moet sterre kan verken, oor oseane kan 

seil en menswees kan beskerm, menswees kan ontvang en 
nasies en gemeenskappe se oorsprong en oorlewing kan 
verseker en ...  uiteindelik sommer net 'n eie gesin en eie 
menswees ook kan vorm en beveilig.  Dis 'n mondvol om 
handevol te kan laat gedy.

Ons harte is vol, omdat ons skool weer vol, vrolik en veilig 
is. Ons kindertjies is soos sponsies wat net meer wil weet 
en nog wil weet.  Hulle wil sien en voel en ontdek en doen. 
Ons het 'n skool vol klein handjies wat oopvou sodat groter 
hande kan omvou, vashou, vorm en sterk maak. Soveel 
ouers is betrokke by die bou van ons skool. Baie ouers en 
personeel was self ook hier op skool en daarom is 43 jaar, 
maar net die begin want die visie is grendelloos vorentoe. 
En die van ons wat later gekom het, is so diep gewortel, dat 
om los te maak moeilik is, want hier is altyd iewers nie net 
'n hand wat bou nie, maar ook hande wat dra, koester en 
met vertedering nadertrek. 

Mag ons  wat nou hier en deel van ons skool se 43ste jaar is, 
ook by mekaar inhaak en verseker dat ons hande mekaar 
raak dat ons 'n veilige vesting kan vorm om ons skool se 
hartklop. Mag ons soeke na die skakelaar vir elke gloeilamp, 
ook  'n warmte laat uitstraal wat ons wêreld vul met lig en 
hoop en mooi! Ons Kattermaatjie vir ons verjaardag is 'n 
kansie vir handjies wat self ietsie vorm vir fees vier, vir 43 
vier!

Annieka Moolman

Redaktrise: Nuusbrief/ Adjunkhoof

Die skakelaar-oplossing: Laat 'n handjie die eerste skakelaar 
aanskakel en hou  die skakelaar aan vir 'n minuut en skakel dan 
af. Skakel die tweede lig aan en stap in die vertrek in. Die tweede 
lig is dan steeds aan,  die eerste  gloeilamp sal warm wees en die 
derde skakelaar is verbind aan die gloeilamp wat koud is. 
Handjies wat woel, kry die weg.



CP-Ma's wat omgee

'n Hartlike hallo aan ons CP-ouers

Hierdie brokkie nuus kom vanuit ons 
CP Ma's Wat Omgee gebedsgroep. 

Ons bid reeds vir meer as 13 jaar by 
Laerskool Constantiapark. Soos wat ons 
kinders groei en Laerskooljare verruil word vir 
Hoërskooljare, het ons nodig om ons nuwe ouers by 
CP op hoogte te hou van die geleentheid om vir ons 
CP-onderwysers, kinders en gemeenskap te kan bid. 

Ons nooi julle hartlik uit na ons bekendstellings-
geleentheid. 

Datum:     Donderdag, 11 Maart 2021. 
Waar:       Oosterlig Gemeente, P2 parkeerarea. 
  H/v Judith- en Leastraat,
  Waterkloofglen. 
Tyd:          07:15 - 08:30

Bring asseblief 'n opvoustoel of kombers saam. 
Vir enige verdere navrae kontak gerus:
Heleen Kelber (0829663094), Corline Coetzee 
(0837205561)  of  Corné Grové (0823836984).

Seënwense en groete
Heleen Kelber (Ma's  wat Omgee, SA) 

Facebook-inloer waar die 
vrolikheid fees vier!

Soos enige persoon in Londen se “Speaker's Corner” hulle “kissies” kan neersit 
en iets sê, so kan elke CP hierdie jaar ook die geleentheid kry. Ja, ELKE CP gaan 
in hul voogklasse deelneem. Elke kind kan kies watter maand se tema en wat 
hulle gaan doen. Alleen of in groepe, maar die belangrikste is die deelname. 

Kyk na die temas vir die volgende paar maande en besluit watter 
maand jy gaan deelneem. Die res van die jaar se temas gaan op die 

platforms bekend gestel word.

Die temas is soos volg: 

M

AMMAS

Maart:  “Ag maat, Maart jy's snaaks!”  Die kuns om 'n grap  te 
vertel het al beroepe geword. 

April:  “Sit opi bril, dis Poësie- April”   Die waarde van 'n gedig 
moet nie onderskat word nie. 

Mei:  “ 'n Fees van lees”  Jy's welkom om te kom  voorlees, 
voorbereid of onvoorbereid, geniet en kom lees! 

So kuier die dierbare 
mammas voor Covid, 
en maak in Covid 
vrolike ander planne! 
Kom kuier saam!



Sosiale Media-platforms: Instagram en Facebook

Baie dankie vir aktiewe deelname aan ons meningspeiling! 
Lekker om te sien ons het dubbel-kworum hier! Ons deel 
sommer vir interessantheid ons  mense se voorkeur en 
belangstelling.

Sou u  wou aansluit by 'n Laerskool Constantiapark 
Instagramblad?

Sou u gemaklik wees as u kind se foto op 'n moontlike 
Laerskool Constantiapark- Instagramblad geplaas word?

Op watter  sosiale media-platforms is u aktief:

Het u aangesluit by:

Op watter sosiale media-platforms spandeer u die meeste 
tyd? Facebook-inloer waar die 

vrolikheid fees vier!

AMPTELIKE OOP FACEBOOK-BLAD

GESLOTE FACEBOOK-BLAD

GRAAD R-BLAD

GEEN



Rooikat-Klerewinkel 
Rooikat-Klerewinkel se nuwe “specialtjie”!

'n Lekker nuutjie by die Klerewinkel is 'n kredietstelsel: as 
ouers ou (of te klein) klere terugbring na ons Klerewinkel 
toe werk die terugbring-aksie nou terug na hulle sakke 
toe.

Die Klerewinkel verkoop tweedehandse klere waarvan 
die prys die helfte is van wat 'n nuwe kledingstuk by die 
verskaffers sou kos.  Ouers wat dan 'n ouer of te klein  
skooldragitems terugbring Klerewinkel toe, kry dan die 
helfte van die Klerebankprys terug as krediet op 'n 
volgende aankoop.  Voorbeeld:  As 'n rokkie bv. R400 by 
Constantia Uitrusters kos, verkoop ons Rooikat 
Klerewinkel die tweedehandse rokkie teen R200. As 'n 
ouer dan  'n te klein rokkie moet vervang en 'n nuwe een 
by die Klerewinkel kom koop, kry die ouer dan R100 (dus 
50% van die Klerewinkel-prys) krediet wat afgaan op die 
nuwe aankoop in die Rooikat-Klerewinkel.

Ramble-tasse  nou te 
koop by die Rooikat-
Winkel 

Ouers kan nou by ons 
Rooikat-Winkel ook nou 
Ramble-tasse koop.  
Ouers wat CP-Aanlyn 
gebruik vir die bestelling 
van Ramble-tasse kan dit 
ook daar afhaal en slegs 
die bewys van betalings 
saamneem of op die foon 
wys.  Tasse kos R590 en 
is 'n gemaklike grootte en 
lekker sterk!

Bestel jou mooi-mooi Rooikat-hoed  NOU!  
Bestel jou CP-hoed, wat omgedraai kan word en eenkant 
rooi en die ander kant swart is, by CP-Aanlyn @ R80. 
Sodra ons bestelling aankom, sal ons laat weet en kan dit 
by die Rooikat-Klerewinkel afgehaal word. 

        TROTS

Lia ontvang haar prys!

Ons Rugbyraai-wenner, Lia Hugo, in Graad 1 ontvang 
haar prys!



Ons vi nasionale 
Melkttdag!

Vrolike 

Vrydag  



Die  X-faktors in die Rooikat-veiligheid-sukses 

    Rooikatte roer in rye!  

Rooikatte 
roer in rye! 

Rooikatte roer in rye! 



CP-mense 
en

 -momente

Rooikatte lees sommer so op die 
trap van die isolasie-stasie!

Strepies wag vir Juffrou 
Juanette vroegoggend by 

haar parkeerplek.

Strepies is op sy stukke, want 
akademie is sy ding! Super slim 

Rooikat-Strepies!

“Singing in the rain!” gee 'n nuwe 
dimensie aan Vrydag-

terreindiens!

Lieflike uitsig en die groot skerm sorg vir geen 
verveling!

Ons moet soms 
amper inklim om 

mooi te wys 
waarvoor ons lus is 

op die kafeteriarakke.

Sjarmante here help nie net 
Rooikatte na motors toe nie in 

gietende reën nie . . . 
maar ook 'n RooiSkat!

Ons manne met die 
kruisbande is 

tradisionele voltreffers 
op Melktertdag.

Dr. Dey word oupa van klein Isabelle!



Rooikat-Voortrekkers is plakkers van formaat!  



Krieket kolf!

Gholfafrigting by Laerskool Constantiapark word 
aangebied deur mnr. André Visser en  vind by Kimiad-
dryfbaan in Moreletapark plaas.

Wanneer:  Maandag-, Woensdag-, en 
Donderdagmiddae van af 15 Maart. 

                          (30 min lesse; van 14:30 tot 16:30)
Kostes:   R50 per les wat inbetaal word by mnr 

Visser. 
Oefenballe moet asseblief self deur die 
gholfspeler aangekoop word. 
Mnr. Visser sal hom/haar by die oefenbof 
ontvang. 

Bespreking van lesse kan deur die 
volgende skakel gedoen word: 
https://forms.gle/xctsQgFBFm
Q3agA46

Gholf maak reuse Rooikat-golwe

SPORT

Om soveel leerlinge as moontlik 'n geleentheid te gee, 
versoek ons dat u slegs een afspraak per week sal maak. 
Indien u meer lesse per week verlang, kontak mnr. Visser  
(Andre.visser@lscp.co.za) persoonlik.

Daar is ook geleentheid vir gholfspelers om afrigting by 
TUKS gholfakademie te ontvang.   Kry meer inligting op die 
D6 onder BRONNE/SPORT/GHOLF. 

Kontakpersoon:
Neil van Vliet
Universiteit van Pretoria
Kontaknommer: 076 873 3937
E-posadres: neil.vanvliet@hpc.co.za

Enige belangstellende CP-gholfspeler, ongeag ervaring of 
speelvermoë, is  welkom om deel van CP se gholfkultuur te 
word. 

Ons trek weg met interne wedstryde! Ons tone krul van lekker net 
om te kan begin en ons vingers tik-tik al van lus vir kolf!

Speeltye:  Vrydag   14:15 –15:30   Eerste beurt
    15:30 – 15:45   Beurt ruil
    15:45 – 17:00   Tweede beurt

         Saterdae  08:00 – 09:15   Eerste beurt
    09:15 – 09:30   Beurt ruil
    09:30 – 10:45  T weede beurt

Spanne verlaat terrein en nuwe groep kom in vir
tweede wedstryd.
                 11:30 – 12:45   Eerste beurt
    12:45 – 13:00   Beurt ruil
    13:00 – 14:15   Tweede beurt.

BEPALINGS: Naweek 2 (12/13 Maart)
Vrydag    12/3: 0/13 Rooi vs Swart
Saterdag 13/3: 0/10 Rooi vs Swart
Saterdag 13/3: 0/11 Rooi vs Swart

BEPALINGS: Naweek 3 (26/27 Maart)
Vrydag    26/3: 0/12 Rooi vs Swart
Saterdag 27/3: 0/13 Rooi vs Swart
Saterdag 27/3: 0/10 Rooi vs Swart

https://forms.gle/xctsQgFBFmQ3agA46
https://forms.gle/xctsQgFBFmQ3agA46
http://Andre.visser@lscp.co.za
http://Andre.visser@lscp.co.za
mailto:Andre.visser@lscp.co.za
http://neil.vanvliet@hpc.co.za
http://neil.vanvliet@hpc.co.za


DATUM

DINSDAG 9 MAART

WOENSDAG 10 MAART

DONDERDAG 11 MAART

ITEMS

SPIESGOOI
O/12 en O/13 

DISKUS
O/12 en O/13

GEWIGSTOOT
O/10 en O/11 
O/12 en O/13 
 
HEKKIES
O/10 - O/13

VERSPRING
O/10 en O/11 
O/12 en O/13 

HOOGSPRING
O/12 en O/13 
O/10 en O/11 

 
MIDDELAFSTANDE
0/9 - 0/13

NAELLOPE
0/7, 0/8, 0/9
60m en 80m
 
NAELLOPE
0/10 en 0/11-80m/100m
0/12 - 100m/150m,
0/13 -100m/200m

PLEK

ELARDUSPARK

 
CONSTANTIAPARK

ELARDUSPARK

 
CONSTANTIAPARK

ELARDUSPARK

 
CONSTANTIAPARK

Nuwe manier van atletiek-oefen!

Ons Rooikat-ruiter se kampioen-stiebeuls

ATLETIEKOEFENPROGRAM: SAMEVATTING VAN OEFENSESSIES.

9-11 Maart 2021 (Tye  vir ouerdomme is in die volledige gedetailleerde program op D6).  

Moné Steynberg,  en haar perd Shaba, is 'n ruiterpaar 
wat ons Rooikatte wil dophou! Sy is 'n  Western 
Mounted Games-kampioenruiter en beste kinder-
ruiter in Gauteng in dié kompetisie met 4 eerste 
plekke. 



Kontaklys vir ons nuwe Klasvoorsitters!
Ons Graadvoorsitters is die donker gedrukte Rooikat-ouers!



Speel met die kamera = ons hartklop!

Eerste Skooldag



Snoepiedag is GROOT by ons KLEIN maatjies! Kyk hoe lekker glimlag ons as ons SELF kan! 

Ons eerste dag is jolig in ons kamma skoolklere waar speel ons werk is!



Jou eie Kattermaaitjie!
Benodigdhede: Stewige karton, potlood, skêr, dikkerige wol (Dubbelbrei werk goed. Dunner wol sal 

net baie langer neem) . 'n Passer en kunsmes kan handig wees.
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Stap 1: Trek sirkels op karton

Trek twee sirkels, 
van verskillende 

grootte, met 
dieselfde middelpunt, op 
stewige karton. Trek nog 
'n tweede stel sirkels, 
presies nes die eerstes, 
ook op stewige karton.  
(Dis waar die passer handig is, 
maar mens kan ook twee ronde voorwerpe van 
verskillende groottes natrek.)

Stap 2: Sny die sirkels uit

Sny eers die twee buite-sirkels uit, 
sodat jy twee ronde stukke karton in 

jou hande het. Gebruik dan die 
kunsmes om die binneste sirkels los te sny sonder 
om die buite-sirkels te beskadig. Dit lyk nou soos 
twee tweedimensionele wiele.

Stap 3: Kry die wol gereed

Sny ongeveer 5 meter van die wol af 
en draai dit in 'n balletjie.

Stap 4: Begin die tossel

Plaas die twee kartonsirkels op 
mekaar. Knyp die los punt van die 

balletjie wol met een hand vas teenaan 
die karton, en met die ander hand wikkel die 
balletjie wol deur die opening in die midddel, om 
die rand van die kartonsirkel, weer deur die 
opening in die middel, oor en oor. Met die eerste 
paar wendings, neem die wol bo-oor die los punt 
om dit vas te wikkel.

Hoe groot moet die sirkels wees?

Die buitenste (groter) sirkel bepaal hoe groot 
die tossel aan die einde sal wees. Groter sirkel, 
groter tossel, kleiner sirkel, kleiner tossel.

Die binneste (kleiner) sirkel bepaal hoe dig die 
tossel sal wees. Dit beïnvloed ook hoe lank dit 
sal duur om dit te maak. Met 'n groter 
binnesirkel, sal die tossel stewiger (digter) wees, 
maar ook langer duur en meer wol gebruik.

3
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Stap 5: Wikkel die wol om en 
om… en om en om en om…

Hou aan om wol om en om die 
kartonsirkels te wikkel, totdat die hele 

oppervlak bedek is. Hou dan maar nog steeds 
aan. Wanneer die balletjie wol opgebruik is, 
sny nog 'n lengte wol af en gaan maar net 
voort. Dit kan nog van dieselfde kleur wees, of 
verskillende kleurkombinasies. Die wol hoef 
ook nie gelas te word nie – wikkel net die twee 
los punte (einde van die ou wol, begin van die 
nuwe) weer vas soos wat jy werk.

Stap 6: Sny dit oop

Wanneer jy nie meer wol deur die 
opening in die middel kan kry nie, 

stop. Bekyk die wolsirkels teen die 
buiterand, en sny die wol oop, sodat die skêr se 
punt tussen die twee kartonsirkels insteek.

Stap 7: Bind die stukkies goed 
vas

Neem 
dan 'n 

stuk wol en bind 
die tossel vas deur 
die wol tussen die 
twee 
kartonsirkels in te 
wikkel,  en met 'n 
stewige knoop om 
die middelpunt vas te maak. Maak seker dat die 
wol baie styf om die middel gespan is, anders sal 
die tossel maklik uitmekaarval.

Gebruik dieselfde wol as vir die maak van die 
tossel, dan sal niemand ooit weet waar die 
vasbindplek is nie. Ek het met opset hier 'n ander 
kleur gebruik ter wille van duidelikheid.

Die punte van hierdie vasbindwol kan kort gesny 
word om die tossel soos 'n bal te hou, of gebruik 
word om die tossel êrens vas te bind.

Stap 8: Haal die karton 
af

Trek die twee kartonsirkels 
versigtig van die wol af, een na elke kant 
toe. As mens die kartonne heel afkry, kan 
dit weer gebruik word, maar soms kry ek 
dit nie af nie en moet dit sny (of dit skeur 
sommer vanself terwyl ek nog probeer 
om dit af te haal).

Hoe meer wol reeds omgewikkel is, hoe kleiner 
sal die opening in die middel word. Soos die 
opening in die middel kleiner word, sal 'n nuwe 
balletjie wol ook moeiliker daardeur pas. 
Wanneer dit dan nodig is om met 'n nuwe 
balletjie wol te begin, sny dit gerus korter (3 
meter eerder as 5) sodat dit makliker deur die 
opening pas.
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Plak ogies, voete, 'n hoed of blom...Maak jou Kattermaaitjie met jou eie  mooi-mooi uniek!



Markplein






