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HERKALIBRERING VAN KINDERKLANKBANE   

Ek neem kennis dat dr. Glenda Gray (President van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad) tydens 'n onderhoud te 
kenne gee dat die Covid-pandemie onuitwisbare etste op ons psige laat. Nog iets wat 'n voortdurende ontstemdheid op my 
gemoed tot gevolg het is die stortvloed van weergawes oor die banale hebsugtige vergrype wat reëlmatig voor die Zondo-
kommissie afspeel. Rondom ons ervaar ons meer as genoeg rede tot vertroebelde gemoedere. Onafwendbaar word ons 
kinders teen hierdie agtergrond groot ...

Ek het 'n paar jaar gelede tydens 'n vakansie deur die kampterrein gestap en opgemerk dat party kampeerders hul papegaaie 
en kokketiele saambring om 'n blaaskans saam met hulle eienaars in die natuur te geniet. Dit was insiggewend hoe die 
verskillende geveerde vriende mens 'n kykie in die huishoudings van hul eienaars kon gee: so was daar een wat soos gesoute 
matrose geswets het, 'n ander het Sewende Laan se kenwysie voortreflik gefluit en 'n ander een het sy huis se alledaagse 
kleinburgerlike gemeensaamheid ge-eggo deur vir Flaffie te laat blaf, 'n telefoon te laat lui en 'n uitlokkende wolwefluit te 
laat opklink.

My kampervaring het my laat besef dat ons ook daagliks ons kinders met eiesoortige klankbane die wêreld instuur. Die 
manier waarop ons in ons huishoudings met ons kinders omgaan word klakkeloos in hul optrede na buite gereflekteer. Dit is 
van absolute kritieke belang dat die klankbane wat ons by ons kinders vestig, gekenmerk word deur positiewe, melodieuse 
en kragdadige klanke. 

Ek word daagliks wakker met een of ander lied wat in my kop draai – my klankbaan vir die dag. Ek het besluit om die 
klankbaan in my kop met welluidende klanke te herkalibreer. Ek het bewustelik onderneem om om my die mooi wysies en 
lirieke raak te sien en luister wat van Laerskool Constantiapark 'n Top Tien Treffer-skool maak. Vergun my die vreugde om 'n 
paar voorbeelde wat ek in my alledaagse kontak met die Rooikatte ervaar, met  u te deel :

• 'n Rooikatboetie wat sy gr. 1-sussie liefdevol en ouboetagtig om 06:45 hand-aan-hand (hulle mag selfs in Covid-tyd 
omdat hulle uit dieselfde huis kom) pawiljoen toe begelei, kom verbygestap en sê: “Sê more dr. Dey!”

• Ek vra drie haasbek-graad 1's wat sit en toebroodjies eet of dit nie moeilik is om sonder voortande hul broodjies baas te 
te raak nie. Ter stond demonstreer hulle gelyk hoe mens jou broodjie vanuit 'n oogtand-hoek aanpak – te lekker.

• Gr. 1's kom vroegoggend selfstandig kordaat tas-in-die-hand vanaf die hek aangestap – Covid het geleer dat ons 
selfversekerd rigtingvas klas toe kan stap.

• Ouers wat gelate deur die skoolheining krieket- en atletiekaktiwiteite gade slaan en steeds hul kinders lojaal ondersteun 
– selfs op 'n veilige afstand.

• Super spesiale oomblikke by die gr. R-hek waar ouers een na die ander hul kindertjies  met 'n “Ek is lief vir jou.”, groet – dit 
nadat die piepklein masker weggetrek is vir 'n klapsoen op die mond.

• Gr. 4's wat opgewonde nader gehardloop kom met 'n sprinkaan wat nes 'n blaar lyk en dit babbelend kom wys.

• 'n Gr. 1-Ma skryf dankbaar oor 'n chaotiese eerste week waartydens  sy haar dogtertjie per ongeluk met gewone klere 
skool toe stuur. Die Juffrou se reaksie: “Ag toemaar, my Liefie, dan is dit sommer vandag jou verjaarsdag!” 

• Passievolle atletiekafrigters en gemotiveerde atlete wat afrig en oefen asof daar atletiekbyeenkomste gaan wees – al 
weet hule dat die moontlikheid skraal is. Só dien hulle die groter doel van sport: 'n gesonde liggaam wat 'n gesonde gees 
huisves.

• Ek loop 'n Gr.R-klas raak wat besig is met FLO op die veld:

 Ek buk by 'n rooikopbulletjie en sê: “ Ek is mal oor daai sproete op jou neus, ek het net sulkes op my neus gehad toe ek so 
groot soos jy was.”

 “Dis die son.”, sê hy en voeg dadelik by: “My pappa sê jy is ons Pappa.” 

 Ek: “Jou Pappa is reg. Hy sê so omdat ek baie lief is vir julle almal.”

 Rooikop-Rooikatjie: “Ek is ôk lief vir jou!”

My klankbaan is onmiddellik weer gekalibreer deur hierdie openlike stukkie liefdesverklaring. Ek roep hierdie laaste 
ervaring met genoegdoening op en druk die repeat-knoppie in my kop... 

Kom ons hele Rooikat-gesin neem van voor af 'n bewustelik kollektiewe besluit om ons kinders se klankbane te herkalibreer. 
Kom ons stuur hulle met klankbane die lewe in wat spreek van harmonieuse samesyn, stewig polsende ritme wat 'n huppel in 
die stap verseker en lirieke wat positiewe boodskappe uitstuur. Klankbane wat hulself en dié rondom hulle meesleur op 'n 
wentelbaan van omgee, liefde en waardegedrewe optrede.

HOOF

Groete



Ons hoof verjaar! 

Hoera! Dok Dey verjaar!
Deur Inge van der Merwe (6/6)

Hoera! Dr. Dey verjaar!
Kom alle Rooikatte ons gaan baljaar.

Met 'n pannekoek in die hand
val my koeksister in die sand!

Met 'n brul en gedreun
kom hy met sy Harley Davidson hier aan.

Dr. Dey is ons skool se held
in die skool en op die veld.

Dok is altyd in 'n goeie bui
al het die klok gelui.

Ons hou 'n groot fees 
want die beste skoolhoof sal jy altyd wees.

CP: 'n Skool van vrede!
Luan Wilhelm ( 6/2)

CP is trots Afrikaans,
Van rugby, krieket, swem en dans.

By CP is ons 'n span,
Ons maak altyd saam 'n plan.

Loop jy oor die rugbyveld,
Sien jy ons skool se grootste held.

Dit is Dok Dey en hy verjaar.
Vandag gaan ons almal lekker baljaar.

Ons almal waardeer Dok verskriklik,
Hy is so netjies en altyd stiptelik.

Ek hoop Dok het 'n fantastiese dag,
Dok se grappies laat my altyd lekker lag!

Ons Dok Dey
Deur Janke Schlenther (6/1)

Ons Dok Dey
daar is net een soos hy!

Hy het altyd groot planne 
en dit is 'n pluspunt vir ons belange.

Ons skool se kultuur
is vir hom 'n groot plesier!

So ook ons sport,
dit laat hom breëbors rondloop.

Hy hou van goeie maniere,
en glad nie van gestrooide papiere!

Hy ken ons by ons naam
en ons loop die Rooikat-pad saam!

Dok-gedagtes
Deur Elandri Coetzee (6/3)

Standvastig en getrou,
laat ons almal dink aan jou.
Liefde, respek en lojaliteit,

dit alles is in jou en dit is 'n feit.

Jy leer ons nie net hierdie waardes,
maar wys en bewys dat dit waar is.

Jy vorm ons as mense elke dag
Onderwysers put ook uit jou krag.

Jy is altyd 'n inspirasie,
vir ons 'n groeiende Rooikat-nasie

Dok Dey is 'n naam
wat altyd in ons harte sal bly staan!

Dok Dey
Deur Alex Oosthuizen (6/4)

Vir ons is hy 'n rots
Met Rooikat trots

'n Skoolhoof met 'n Harley
Sal jy nie elke dag gewaar nie.

'n Kompas op ons reis
Na kennis en wysheid

Net weer 'n bewys
Van sy onderrig  en styl

Hy is ons hoof
Sy voete geanker in geloof

Met hom aan die stuur
Bereik ons ons doel sekuur.

Dankie Dok Dey vir die spore wat jy trap
Langs my en langs almal op ons pad.

Dok Dey
Deur Kyra van der Walt (6/5)

Vroegdag kom hy aan
Al om die atletiekbaan

Op die rug van sy ysterperd
vertel hy elke CP hul is baie werd

Soms stap hy vinnig verby,
maar nooit ooit sal hy my vermy

hy groet vriendelik en beleef
dis mos wat ons as CP nastreef.

'n Held is hy vir my en jou
Jy moet dit tog altyd onthou.

Die waardes wat ons leer
om CP-maats te respekteer.

Daar is net een soos hy,
ons eie Doktor Dey!



Gelukwensinge van bekendes



20/4        Grondslagfase: Kuierdae begin.
23/4           Skool sluit vir 'n flinke verposing.
                    Verdaagtye:
                    09:50: Graad 1
          10:00  Graad Juniors
  10:15  Graad 4-7
Wêreldboekedag: Trek aan soos jou gunstelingstorie-

karakter.
7/5                   Akademiese verslae (graad RR-7)
11/5-12/5   Ouerdae: Seniorfase per afspraak.

SUPER-12

Die vasgestelde datums vir 2021 is soos volg:

19 - 21 Julie:  Krieket    0/11 - Rustenburg
21 - 24 Julie:   Krieket 0/13 - Rustenburg
30 - 31 Julie:     Hokkie – TUKS-Sportkampus
14 Augustus:     Landloop - Konka
21 Augustus:    Redenaars
27 - 28 Augustus:  Tennis
11 September:       Bybelvasvra
22 September:       Algemene Kennis
16 Oktober:            Swem
20 Oktober:            Algemene Jaarvergadering
23 Oktober:            Atletiek – Ruimsig
30 Oktober:            Atletiek - Potchefstroom
5 November:          Gholf

Hierdie datums bly soos alle datums onderhewig aan 
verandering sou die Covid-vlakke of -regulasies verander.

Buitemuurse aktiwiteite neem toe. Om verkeer en parkering 
makliker te maak moet kinders asseblief by George-se-hek 
(Lilkenstraat)  ingaan en by January Masilela-rylaan  uitgaan  
en afgehaal word. Daar is wagte by elke hek om kinders veilig 
te hou. Krieketnethek is slegs vir personeel se gebruik. Klein 
maatjies se mini-sportsoorte het afsonderlike reëlings omdat 
personeel / afrigters self die hekke beman.
Ouers moet asseblief ook by die huis mooi verduidelik dat 
Rooikatte bly op die terrein totdat hulle afgehaal word. 
Veiligheid is ons fokus.

Belangrik! Ons maats wag BINNE die terrein vir ouers. 
Sensiteer asseblief weer ons kinders van die huis af dat ons 
nie met vreemde mense praat nie, dat Oom Georg by die 
Lilkenstraathek ons oppas en daarom wag ons binne by hom 
totdat mamma of pappa kom. 

Dagboek Wintersdrag

Graad 7-Ouers

Veiligheid om die skool

Vanaf 19 April begin die oorgangstyd na 
wintersdrag toe, maar vanaf 3 Mei as die skool 
begin vir kwartaal 2 is wintersdrag verpligtend.

Onthou om te loer op ons D6-
kommunikeerder vir alle nuwe 
inligting wat die hoërskole 
stuur.
Loer onder BRONNE: Graad 7-
Hoërskole-inligting. 



Ex Officio: 
Dr. Louis Dey

Voorsitter: 
Mnr. Evan Matthee

Onder-Voorsitter: 
Mnr. Johan Brewis

Tesourier: 
Dr. Gerhard Nienaber

Sekretaresse: 
Me. Marlene du Plessis

Infrastruktuur: 
Mnr. Oostwald Eksteen

Ouerkommunikasie en kontrakte: 
Me. Karin van Eck

Ouerondersteuning: 
Mnr. Fourie Kritzinger

Akademie/ Bemarking: 
Me. Annieka Moolman

Buitemuurse Aktiwiteite/Dissipline: 
Mnr. Francois van Staden

Nie-opvoederlid: 
Mnr. Dirk Fourie

Inligtingstegnologie (Gekoöpteer): 
Me. Hermie Nell

Menslike Hulpbronne (Gekoöpteer): 
Me. Isabel du Toit

Ons nuwe Beheerliggaam    

Ons is bevoorreg om 'n Beheerliggaam te kon aanwys sonder 'n verkiesing wat 'n absolute mosie van vertroue is. 
Die voortstap in 'n pad wat al deurgetrap is, maak dat die vorentoe stap nie eers weer saggies en versigtig hoef te 
wees omdat ons mekaar en die skoolarena eers moet leer ken nie. Dit kan nou 'n dadelike vaartbelynde koers  
wees wat met krag vorentoe marsjeer. Die roete is duidelik gekarteer en die visie wat reeds op die horison gerig 
was om moonlikhede werklikhede te maak kan nou vinniger werklikheid word.

Baie geluk aan ons nuwe Beheerliggaam wat onbestrede verkies is:



NUWE  KONTAKNOMMERS PER SELFOON

Om kommunikasie  gemakliker te maak op tye as die 
skool se administratiewe kantore gesluit is, die volgende selnommers:

Graad R- Naskool
Rooikat-Klerewinkel & Klerebank
Leerlingondersteuningsentrum

082 323 9451
066 026 7567
072 322 0300/012 761 9515

ONTHOU OOK VAN HIERDIE DIREKTE NOMMERS:
Laerskool Constantiapark: Dis WIE die WAT se telefoon antwoord!

Ontvangs
Skoolfonds
Finansies
Graad R-Sentrum
Kafeteria
CP-Naskool
Terreinbestuurder

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

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

Sulke Rooikat-mondjies 
moet jêm kry!

Sluit aan! Gooi 'n duimpie of 'n hartjie 
en vestig  met elke duimpie Laerskool 
Constantiapark se posisionering binne 
die wêreld waarbinne ons draai!

Laerskool Constantiapark Graad R-
Sentrum: 
https://www.facebook.com/Laerskool
ConstantiaparkGraadRSentrum

Amptelike blad: 
https://www.facebook.com/Laerskool-
Constantiapark-101576225110642

• RooiKat en RooiSkat loop buite op ons speelterrein 
na die kantoor toe. Die graad 1's sien hulle deur die 
venster en spring uit hulle velle van opwinding. 
Milika vertel dat sy die twee gesien het. Juffrou Elna 
vra:  “Ek wonder hoekom hulle daar buite rondloop?” 
Milika se antwoord in onbegrip oor Juffrou Elna dan 
nie weet nie:  “Want hulle is katte.“

• Een van Juffrou Adré se graad 5's maak 'n grappie en 
sê vir haar, "Juffrou ek sien nie die backspace  
knoppie op die papier nie. 'n Ander kind antwoord: 
“Mens noem die knoppie flaterwater in dié klas.” 

• “George, is dit lekker om terug te wees?”  vra ons 
juffrou Annieka einde Januarie net voor die 
Rooikatte op 1 Februarie moes begin. 

 
 George antwoord sonder huiwering: “Ja, Juffrou, 
nou wag ons net  vir die kinders!” 

 
 George in April, toe ons kyk na toegangshekke: 
“Juffrou, moenie bekommer nie, ek sal mooi kyk na 
ons kinders!”

Facebook-hoogtepunte

https://www.facebook.com/LaerskoolConstantiaparkGraadRSentrum
https://www.facebook.com/LaerskoolConstantiaparkGraadRSentrum
https://www.facebook.com/Laerskool-Constantiapark-101576225110642
https://www.facebook.com/Laerskool-Constantiapark-101576225110642


Die feetjie, die hond  en die graad 4's se vingertjies!

Liewe Ouers

Lily is 'n feetjie. Nie 'n rêrige een nie, maar enetjie wat jy self 
moet soek om te sien. 

Ek het jare gelede met my eie Klaradyn die speletjie gepeel 
waar ek vinnig in haar nekkie vroetel en dan my vinger voor 
haar neus swaai met: “Kyk net wie kuier op jou skouer? 'n 
Kleine feetjie! Haar naam is Lily!” en so kon Lily, wat 
rondspring en skielik op verskillende plekke verskyn,  'n 
heerlike  oggendspeletjie word in die huis, in die tuin en 
tussen die plante. Ons kon ons flou soek na die vrolike 
feetjie vol stuitige oomblikkies. Maar jy  moet Lily in jou kop 
kan sien en sy moet in die koppie lewendig word om die 
speletjie te kan speel. Lily lyk vir elkeen anders, maar sy 
word, wat jy sien.

So is ons graad 4's besig met Roald Dahl en Wildekanisland in 
ons leesperiode en in elke storie het die hoofkarakter 'n eie 
verbeeldingsmaatjie. So word Lily toe weer gebore as 
illustrasie van Max se Wildekanis-maatjies. 

Die ongeloof van ons Rooikat-graad 4-maatjies as party in 
die klas haar kan sien en ander nie, is so spesiaal! Veral die 
manne huiwer aanvanklik so half om aan te dui dat hulle wel 
'n klein feetjie op my vinger kan sien. As die eerste held 
egter val, duik die ander opgewonde, soos 'n ry domino's, 
saam en die verligting borrel oor die banke, want dan ...o 
jene dan ... duik  die verhale oor eie verbeeldingsmaatjies op 
sonder keer. En dan kry 'n denkbeeldige feetjie 101 lewens 
soos net 'n Rooikat kan! En almal sien haar en  almal wil 
vashou en vertroetel.

Die lekker van geselsies oor stories wat begin met 
verbeeldingsmaatjies, is dat die stories vol kleur in elke 
koppie ontplof. En dan is daar geen keer aan die 
verwondering en die wonderwêreld in die gedagtes nie. Die 
mooiste mooi ontvou as een vir Lily in die klas versigtig 
tussen twee bakhandjies moet vashou en daar met die 
grootste versigtigheid en grootste deernis na haar 
omgesien word terwyl ons met die klas aangaan. Óf die 
handjies wat haar moet oppas sagte graad 4-dogterhandjies 
is, of  sagte graad 4-seunshandjies is, is irrelevant, want die 
handjies koester 'n denkbeeldige klein feetjie asof sy die 
kosbaarste besitting in die ganse heelal is. 

En toe... toe kom 'n volgende week en hulle Juffrou se kop is 
ver van Lily af by die volgende les. Die eerste maatjie wat by 
die klas opduik laat die lag spontaan borrel van my tone af, 
want die eerste maatjie lig die vingertjie kordaat op met: 
“Juffrou, kyk! Ek en Lily het saam gekom!” en so ontvou 'n 
volgende week van Graad 4-maatjies wat verskyn met 
bakhandjies beskermend om 'n Lily of 'n Emily, glo Lily se 
nuwe maatjie! Maar sedert die vorige week het Lily 'n hele 
nuwe lewe gekry: Lily het nou 'n hond met die naam Lulu en 
dan die verwondering wat my oë vol spring toe een na die 
ander van ses verskillende klasse opdaag by die deur met 
Lily en maatjies... en elke nuwe verbeeldingsmaatjie van Lily 
is nie sommer so nie, elkeen het 'n eie, kreatiewe naam:  
Mindri en  Aretha was maar net van die eerstes wat my 
asem weggeslaan het.

Selfs na 27 jaar in die onderwys, het die mooiste mooi, wat 
ontvou toe klein maatjies inkoop by 'n denkbeeldige wêreld 
waar die mooi mooier word en elkeen soek om te sien, my 
weereens in feetjies laat glo.  Ek onthou toe skielik die wyse 
woorde van iewers wat ek gelees het as jong Juffrou: ouers 
en onderwysers moet kinders laat kyk, maar nie vir hulle sê wat 
hulle moet sien nie!  En snaaks né, hulle sien net mooi en net 
kleur en net avontuur. En is dit nie die wonder wat ons ons 
kinders wil laat beleef oor die wêreld nie?

Maar ek moet ook weer leer, dat tussen swaar woorde soos 
CAPS en ATP's en assesseringsprogramme, 'n stukkie 
verwondering meer vermag as al die voorskrifte en beleide 
in die wêreld! Ons hartskamers borrel oor van liefde as ons 
sien hoe ons kinders die mooi laat oopvou as hulle self 'n 
wêreld bou waarin hulle wil glo!

Lank lewe Lily (en Lulu en die hele feetjie-familie)!

Annieka Moolman

REDAKTRISE/ADJUNKHOOF

Annieka.moolman@lscp.co.za

Naskrif: 

Ons Klaradyn het 'n Engel-Juffrou in Graad 1 gehad, wat ons 
los koppie kans gegee het vir vlieg en wat haar elke dag bekoor 
het met 'n stukkie nuut van die wêreld wat haar in 
verwondering gelaat het oor hoe dinge werk.  Een oggend bel 
die liewe Juffrou my: “Annieka, wat doen jy en Klaradyn in die 
oggend op pad skool toe? “ Ek antwoord so half verstom: “Ons 
luister klassieke musiek en dan sien ons prentjies in die musiek 
en dink saam oor wat ons sien in die prentjies... hasies op 
heuwels en so aan” antwoord ek versigtig en weet eintlik wat 
kom, nog voordat dit kom.

Ons liewe Juffrou antwoord: “Moet asseblief nie. Dit neem tot 
eerste pouse om die koppie weer terug te kry in die klas”.  Eish, 
'n mamma kan nie wen nie.

“Love looks not with the eyes but with the mind...”  Midsummernight's Dream 
(Shakespeare)

mailto:Annieka.moolman@lscp.co.za


Pienk Pêrel



'n Rooster vir graad 4 tot 7 word saamgestel op grond van die kurrikulumvoorskrifte van die GDO. Daar word effense 
beweegruimte gelaat wat 'n skool mag vul volgens behoefte of met die groter prentjie in die oog. 

'n Skool vir wie sy kinders sy hartklop is, sal ook die uitkomste in ag neem wat na afloop van die laerskoolloopbaan en  die 
aanpak van die volgende faset van die skoolstelsel  in plek moet wees. Skool is nie net oor die hier en die nou nie, 'n skool 
moet ook in die helikopter opstyg en loer na waarheen die akademiese pad moet lei in die samestelling van 'n rooster.

Die kernopdrag vir skole in Suid-Afrika word in GRONDPAD OF TEERPAD? Reisgids vir Onderwysleiers, 2020, bladsy 3, aangedui 
as :
• Optimale akademiese bemagtiging van leerders;
• Optimale bemagtiging van leerders in die wydste moontlike verskeidenheid van denk-, lewens- en praktiese 

vaardighede;
• Optimale bemagtiging van leerders ten opsigte van hule emosionele kapasiteit en emosionele vaardighede, gevestig in 'n 

sterk persoonlike waardestelsel.

Daarom dan ook die samestelling van die rooster met 'n balans tussen voorskrifte en hóé ons die wát doen om by die 
kernopdrag vir onderwys uit te kom in 'n moderne milieu:

Facebook-inloer waar die 
vrolikheid fees vier!

AKADEMIE

Hoe doen ons die wat as ons die rooster saamstel?

Gatiepie en sy dogter Galiepie

Rekenaarvaardig-
heid

Emosionele intelligensie

Verrykende/Aanvullende Lees en
Taalverryking



'n Huiswerkperiode? Puntesamestelling en gewigte 
in die Covid-arena?

As ons by ons plan bly om maksimaal te onderrig en 
om 'n ondersteunings- en verrykende program te 
volg, is 'n huiswerkperiode waar maats (sonder 'n 
ouer langsaan) sit en huiswerk pleeg nie regtig deel 
van  die groter visie van ons skool nie. Kyk 'n mens na 
die matriekuitslae van oud-leerlinge werk ons plan 
van ondersteuning en verryking tydens skooltyd 
netjies. Ons wil nie tyd wat ons moet spandeer om 
kennis oor te dra en vaardighede te kweek inboet 
deur van ons vakke se tyd weg te neem om 'n ekstra 
periode in te werk waarin ons Rooikatte huiswerk 
doen nie.

Huiswerk se doel is nie om raas by juffrou of meneer 
te vermy nie, dis om nuwe werkies in te oefen.  
Huiswerk se doel is ook om met die inoefening 
krakies in begrip te identifiseer en  ook die eerste 
fase van leer te laat plaasvind. Hierdie veroorsaak 
ook mos dat elke kindjie weer kan gaan dink wat 
hy/sy nou eintlik verstaan het en môre van wil seker 
maak.

Opsom en huiswerk gaan hand aan hand.  As ons 
werk om nie raas te kry nie, doen ons huiswerk op die 
vinnigste manier en enige Jan Rap en sy maat wat die 
laat gebeur is ons Kersvader en  vir so manier sou 'n 
huiswerkperiode elke dag soos Kersfees wees. As ons 
die doel van huiswerk dien, kan Kersvader help, maar 
sit ons self ook met ons eie maatjie en loer flink weer 
en kyk oor 'n naweek of ons kan bybly met opsom. 
Leer is 'n proses... as ons die manier nou poleer, is die 
selfleer van graad 7 af net 'n plesier. Dit is tog mos so 
belangrik dat ons kinders mooi leer hoe om hulle tyd 
te beplan en verantwoordelikheid te neem om alles 
waaroor hulle droom gedoen te kry! 

Kom ons byt so bietjie vas, dwing onsself in ongemak 
om uiteindelik vir ons kinders 'n gemaksone te skep 
tot anderkant studie op Universiteit. Die maklike pad 
wat die minste eise aan ouers stel, is nie die beste pad 
vir ons kinderlyfies nie. 

Op die provinsiale  
Assesseringsvergadering (SAT- 
School Assessement Team) op 31 
Maart 2021  is die punte-
samestelling vir promosie aan die 
einde van die jaar  só deurgegee:

Promosiepunt graad 4-7:
Deurlopende Assessering:      
80%
Finale Eksamen:                          
20% 
Dit beteken dat elke  opdrag in die 
klas van kardinale belang is, omdat 
al die klasopdragte saam later die 
groter persentasie van die 
promosiepunt vorm.

Wat om te onthou: 
Punte vir assesseringsopdragte  is nie 'n 
skoolgebaseerde-plan nie, maar word nasionaal 
bepaal en provinsiaal geïmplementeer in  die 
SASAMS-puntestelsel waarin alle punte van alle 
leerders in die land ingelees en gereflekteer word. 
• Alle assesseringsopdragte word voorgekryf deur 

CAPS en die GDO se verfyning van die CAPS.
• Die gewig wat elke afsonderlike 

assesseringsopdrag  tel in die groot 
assesseringsprogram van die vak/ graad en word 
ook ingeprogrameer vanaf die GDO. Sommige 
opdragte se gewigte word selfs weer aangepas 
om  later na die kwartaal 'n ander gewig vir die 
einde van die jaar te tel.

• Binne 2 weke na die assessering afgelê is, moet 
die punte in die stelsel reflekteer sodat  sou die 
GDO wou loer, hulle kan. 

• Ons kry ook weeklikse data-terugvoer van die 
GDO via die DDD Dashboard. Hierop word 
afwesighede en data-uitvalle rooi gemerk vir ons 
aandag.

• Daar is  'n totale assesseringsdeursigtigheid.

PUNTESTELSEL VAN GDO: ROOI LIG

Ons beplanning vir rapporte en ouerdae is in plek. Die GDO se 
puntestelsel gee egter probleme en daarom is al ons  datums  
gekoppel aan ons bestuursplan maar onderhewig aan die 
vrystelling van die GDO se opgedateerde punte-weergawe.
SASAMS, die GDO se stelsel wat die gewigte vir assesserings 
programmeer  en  waarmee ons dan die berekeninge  moet doen 
vir elke vak of graad se hele assesseringsprogram 
is op die stadium nog nie vrygestel nie en problematies. Ons wag 
in spanning. 



Die afwesighede tydens
Assessering is geen ligte saak...

Ons Rooikatte se purr is potent!

KUIERDAE VIR 
AKADEMIESE TERUGVOER

Die Nasionale Assesseringsprotokol vir graad R-12 
bepaal dat indien 'n leerling afwesig is tydens 'n 
formele assessering, die leerling 0 moet ontvang as 
daar nie 'n doktersertifikaat of 'n “doodsertifikaat” 
ingehandig word nie.  Hierdie geld vir die 
Grondslagfase en ook vir die  graad 4-7's.  
Om 'n beleid te volg is belangrik. As die beleid nie die 
toon aangee nie, word sommige kinders en gesinne 
anders behandel. Dan kom woordjies soos 
“regverdigheid” op die tafel en skop ons almal innerlik 
teen hóé die wát gebeur.  Die Nasionale beleid 
verseker dat alles mooi verloop soos dit moet en 
maak seker dat elke kind gedien word. 

Ons herinner gereeld hieraan in Nuusbriewe en ook 
onderaan die toetsreeks se rooster aan hierdie 
regulasie.

Ons het almal so half vlak asemgehaal oor ouers nie 
op die terrein mag kom nie en ons Rooikatte en 
RooiSkatte wat so alleen moes instap en self 'n klas 
vind! Maar allamakieriekat! Die maters is meer 
vaartbelyn as enige eerste wêreldse spionasiestelsel. 
Elke klein en groter lyfie het net eenvoudig homself 
of haarself so posisioneer dat om klas toe te stap 
geen uitdaging is nie. 'n Mens wil-wil so half help, 
maar hulle kan self! Hulle het nie meer krukke nodig 
nie. As ons nou help, gaan ons lam maak. Sit jy so 
bietjie langer in die kar en loer, sien jy hoe 
kiertsregop selfs ons graad R-maatjies in huppel: 
kragtig, doelgerig en eenvoudig met 'n kyk  soos die 
lokomotief van ouds: ek kan en sal en wil.... ek kan en 
sal en wil. 
Vreemd het 'n nuwe fokus gebring en die norm 
geword, dat vreemd nie meer vreemd is nie, maar nou 
eenvoudig net hóé ons die wát doen. 

Ons Graad RR-graad 7 se verslae word saam uitgegee 
die eerste Vrydag nadat die skool begin het vir 
Kwartaal 2, m.a.w. op 7 Mei. Ons versprei egter die 
Kuierdae wat Oueraande vervang oor twee sessies 
omdat elke inloer met 'n afspraak gepaard  moet gaan 
om die Covid-regulasies in plek te hou.

Grondslagfase-Kuierdae: 20 en 21 April 2021
Ons personeel kuier graag na afloop van die eerste 
kwartaal per afspraak met elke RooiKat en RooiSkat 
en  gesels oor elkeen se individuele vordering.  As u 
om een of ander rede die besprekingskakel misgelees 
het, kontak gerus u klasjuffrou sonder verwyl.

Kuierdae: Graad 4-7
Kuierdae vir die graad 4-7 vind ook per afspraak 
plaas, maar aan die begin van Kwartaal 2  nadat ons 
Rapporte uitgegee het. 

Personeel maak eers self afsprake met ons Rooikatte 
en Rooikskatte vir wie inloer 'n erns is en dan nooi 
ons ouers om die afspraakskakel  wat per e-pos 
gestuur word te gebruik om ook flink te kom inloer 
vir in mekaar se oë en ontmoet of ietsie waaroor daar 
tuis gewonder word uit te klaar. 

Almal is so welkom! Ons is ewe uitgehonger vir 'n 
normale jaar van kontak met ons ouers. Maar 
Rooikatte gee nooit moed op nie. Ons soek 
geleentheid en dink konstant aan nuwe planne om so 
normaal moontlik  te woeker. 

CP-trots 

CP-trots het 'n eie e-posadres:  cptrots@lscp.co.za
CP-Trots neem ook die geslote Facebookblad oor by die 
skool en sal van nou af  lekker gesels oor dinge wat ouers 
en ondersteuners raak op die blad. Hou die blad dop! CP-
Trots is oppit!

        TROTS

mailto:cptrots@lscp.co.za


Tegnologie is 'n treffer!
Tegnologie is die vak waarin graad 7's begin woeker om 
eendag by Nasa te draai of ingenieurs van formaat te 
word.

Wetenskap lekk woelig!



LEIERSKAPONTWIKKELINGSPROGRAM

SKOLIERPATROLLIE

MEDIALEIERS

KAFETERIARAAD

Ons leierskapontwikkelingsplan is ook so fraksie in 
die wiele gery deur ons Covid-meeloper, daarom 
gaan ons vanjaar die Padpatrollie in die middel van 
die jaar weer ruil en so nog 'n kansie vir ontwikkeling 
bewerkstellig. Ons Medialeiers, Kafeteriaraad en 
Herwinningsleiers kan almal uiteindelik weer in die 
velde ontplooi word!

Baie geluk aan ons Padpatrolliespan wat sommer 
dadelik rustigheid in Lilkenstraat bring!

Kapteine: Gerhard Viviers en Landi van Wyk 
Spanleiers: Bern du Toit,  Hannu van Zyl, Marli 
Vermeulen en  Zelminé de Swardt.
Rooikatte:  Hendré Ehlers, Jéan Cloete, Jannes 
Erasmus, Adriaan Maree, Hendré Roux, Janke Young, 
Dihan Jonck en Jayden Fourie.
RooiSkatte:  Bianca Brewis, Elandri Coetzee, Kaylen 
Hamman, Marzé van den Heever, Liné de Villiers, 
Kayla van Rensburg, Mieke Gilbert en Casey Wilken.

Baie geluk aan ons 2021-Medialeiers:

Clarize Coetzer, Jacqueline Taylor, Bridgette 
Schonken, Tracy Randall, Zané van Deventer
Zanke Lötter-Moolman, Cloé Brand, Jessica Meyer 
en Lana Grant.

Hierdie is ons formidabele span wat die 
Kafeterialuike beman:

RooiKatte: Gaby Brink, Abigail Ackerman, Abigail 
Coetzer, Brandi van der Westhuizen, Hanli Coetzee.
RooiSkatte: Ivan Vermaak, Jenna de Bruyn, Heinrich 
Tolmie, Divan Dreyer, Eloise du Randt, Morice 
Grundlingh.

Baie geluk!

Laerskool Constantiapark se woelige Wiskunde-leerlinge het pas deurgedring na die tweede rondte van die 
Wiskunde-Uitdaging.
Graad 5: Franko Julyan 
Graad 6: Liné de Villiers  en Jessica Chapman 
Graad 7: Marcus de Bruyn  en Wian Grobler

Wiskunde-Uitdaging: Rooikatte en syfers kuier saam op die maan!



Leiers se BLIKKIES trap spore in honger huise tot op die maan.



Rooikat-
Alumni

Ons deel trots soos ons verslag van die hoërskole ontvang, ons oud-
CP's se mooi verhale en prestasies! Dis so lekker vir ons almal wat 
vir hulle lief geword het toe hulle nog met klein en sagte handjies, 
voetjies en koppies moes leer werk, om te sien hoe ons kindertjies 
later blom en weet die kompos vir die grond hier, werk goed!

Matriekuitslae op voorblaaie wemel van Oud-CP's!

 Die Hoërskool Menlopark
• Carli Viljoen:        10 A's; toppresteerder 

in Afrikaans met 95% en oud-CP-
hoofdogter

• Talia Schutte:         7 A's
• Megan Vorster:    5 A's

Afrikaans Hoër Meisieskool
• Ariana Eybers     8 A's 

Hoërskool Waterkloof

Skitter-matriekuitslae

SPAR BABA PROTEA-
Netbalspan

Roelene Streutker in groen!

Provinsiale Gholf
Evert Greyling  is opgeneem in die 

Gauteng-Noord gholfspan en verwerf 'n 
silwer medalje. (Menlo-Insig)

SA-Atletiek
Chané Kok beklee die nommer 1 posisie op 
die Wêreld Atletiek-ranglys en het haar oog 

op die SA-titel in April. 
(Garsie-facebook)

Devan Matthee is op die 
Menlo-Top 20

Oud-CP boetie en 
sussie, Paul en Riané 

van den Berg, verwerf 
albei Gauteng-Noord-

kleure in atletiek en 
dring deur na die  SA-

kampioenskappe. Paul 
eindig 8ste in 

driesprong en Riané 
derde in die 90m 

Hekkies.



CP-mense 
en

 -momente

Ons Juffrou Naomi Uys is 
famous en formidabel!

Ons Juffrou Naomi  is 
aangewys om die Noord-
Gauteng  O/13-
dogtershokkiespan af te 
rig!

Ons werk so lekker in Engels, dat ons 
Rooikat sommer vir lekker vir sy Juffrou 
Nadia 'n plakkaat gemaak het.

RooiSkatte is hulpvaardig al is  'n 
Rooiskattie en die asblik ewe hoog. 

"Show and tell"  kan nou 
mooier wys as ons vertel 
want ons Visualiseerders 
is net die beste 
hulpmiddels suid van die 
Sahara.

Ons Rooikatte verwelkom vir 
Yoda in mnr. Gert se klas!  Yoda 
inspireer sommer ook elkeen met 
die blikkiesprojek...want as daar 
genoeg blikkies kom, kielie die 
blikkies Yoda se maag! Ons 
wonder of Strepies-kat van Yoda 
weet?

Video-opnames vir die 
Beheerliggaam-

verkiesing is nooit 
sonder pret nie!

Grappies in 
registerperiode is 
groot pret.

Hier is alle katte  rooi 
en Rooikatte en 

RooiSkatte is mooier 
rooier!

RooiSkatte 
fnuik Covid 
van die 
kantlyn!

Veilig en 
vrolik elke 
oggend.

Voluit skool en buitemuurs maak 
'n man moeg! Staan saam, dut 

saam!

As jy verjaar, mag ons  gemasker 'n flinke 
foto neem van die verjaardagmaatjie sonder 
masker vir die moment!
Die opgewondenheid is groot om cupcakes 
by die Kafeteria te gaan haal en uit te deel 
vir 'n verjaarsdag.  
“Die Kafeteria-tannie het tot die moeite 
gedoen om vir my die foto's te stuur” vertel 
ons Rooikat-Mamma!



CP-mense 
en

 -momente

Ons lees VINCENT van Gogga

ROOIKAT-KUIERROOIKAT-KUIERROOIKAT-KUIER

Kom koekeloer en kattemaai saam!



INTERNASIONALE AFRIKAANS-EKSPO

Ons personeel bestuur so vanuit  die klas deelname aan die lekker-uitdaging, 
maar vir anker aan die ware Jakob, klik hier vir meer https://ekspo.fak.org.za/  
inligting oor die ekspo.

RooiKatte en RooiSkatte kan hulle gunstelingboekkarakter teken of skilder of 
sommer lekker skryf!

WIE KAN DEELNEEM?  
Graad 1-5: Poësie, Voordrag en Kuns.
Gr 6-7:  Poësie, Voordrag, Kuns, Dagboekinskrywing, Resensie, Opstel, 
Kortverhaal en Fotografie.

Lank, lank gelede . . .

Reeds in 1856 gee Afrikaans sy eerste tree met die gepubliseerde Afrikaanse teks. Stories ontstaan in Afrikaans soos Die 
drie varkies en Aspoestertjie. Later lees ons van Trompie en sy boksombende en Saartjie.  Hedendaags vermaak Jaco Jacobs 
en Christien Neser ons met stories uit hul pen.

Afrikaanse boeke lees nie net lekker nie, maar beeld ook die storie met die mooiste woorde uit.  Die boeke verander ook 
soms in rolprente wat familietyd en plesier verskaf.  Boeke sal altyd vir ons 'n weg gee om van die besige lewe te ontsnap en 
so aan ons Afrikaanse taal waarde voeg.

SPERDATUM:
Ons interne sperdatum is 18 Junie 2021.  Die gee betrokke personeel geleentheid om die produkte in die regte formaat 
gereed te kry vir inskrywings wat dan 12 Julie 2021 sluit. 

ALGEMENE INLIGTING:
Vir meer inligting besoek die FAK se webtuiste: ekspo.fak.org.za
Vir CP-Navrae:
Afrikaans: Me. Annedien Smit (annedien.smit@lscp.co.za)
Kuns: Me. Inge Bonthuys (inge.bonthuys@lscp.co.za)
Fotografie: Mnr. Johann Meintjes (johann.meintjes@lscp.co.za)

WIE GAAN MY HELP OM IN TE SKRYF?

GRONDSLAGFASE: Klasonderwysers en Juf. Elani Nel 
help met kuns onder leiding van me. Du Plessis (graad 
1) en me. Nauta (graad 2 en 3).

SENIOR FASE:
• AFRIKAANS SKRYFWERK:  Jou Afrikaans-

onderwyser sal jou leiding gee met die keuse van 
'n skryfstuk asook om die finale produk in te skryf.

• KUNS:                    Juf. Inge Bonthuys

• FOTOGRAFIE:  Mnr. Johann Meintjes

TEMA VAN DIE JAAR:  Hierdie jaar se tema is BOEKE!

https://ekspo.fak.org.za/
https://ekspo.fak.org.za/


WêreldboekedagWêreldboekedagWêreldboekedag

23 April23 April23 April
Trek aan soos jou gunstelingkarakter 

uit jou gunstelingstorie!

Hoekom is jou ore so groot?
Om dr. Dey beter te kan hoor, want hy lees vir ons 'n storie! 

Hoekom is jou oë so groot?
Om beter te kan sien, want al die prentjies gaan op ons skerm wees!

FIE-FI-FOE-FAM  
HIER KOM 'N LEKKER PLAN!

ALLAMAKIERIEKAT!  
‘n  Rooikat-LEES-Reus spring  op die maan rond!



SPORT

BULLETJIES ROER Swem
Lize Burness het aan die SSA Nasionale Junior 
swemkampioenskap in Germiston deelgeneem in  4 items 
en het in 3 van die items deurgedring na die finale vir 
dogters 13 jaar: 

50m rugslag:  7de plek, 100m rugslag:  7de plek en 50m 
vlinderslag - 8ste plek



SPORT

Skaak-uitslae Rugby
Pion Sokker-Toernooi (34 spelers)

SJ Williams met 7/7 (1ste plek), Aiden vd Merwe (5de), Wihan vd 
Westhuizen (8ste), Emma Raath (14de en Beste Dogtertjie), Zak 
Swart (20ste), Ju-han Geyer (26ste), Kara Reyneke (31ste) en 
34ste Gysbert Theron (31ste).

Bloubul-Toernooi

C Afdeling (44 spelers)
Ronan O'Rourke (40ste)

D Afdeling (36 spelers)
Jan Hendrik Swanepoel (18de)
Mathys Saaiman (34ste)
Malan Slabbert (36ste)

Afdeling E (24 spelers)
Jewan Swart (8ste)
Jacques Mouton (10de)
Lincke Botha (13de,  Tweede Beste Dogtertjie)
Koos Khonkhobe (14de)
Joshua Grobler (17de)
Ferdinand Coleman (18de)
Konrad de Jager (19de )
Logan Botha (20ste)
Hanno de Bruin (21ste)

Afdeling  F(6 spelers)
Gelyk 4de:Evan Coetzer, Migal Swanepoel

Sportisimo 2021

Netbal



Perdry Krieket



Coert Scherman, die CP-Pappa wat die reuse TV van 
Mastercare  gewen het in die E-kaartjie-kompetisie. 

was een van die graad 1's in CP se eerste graad 1-
groep. Klein begin, groot gewin!

Ons maak slim planne om te 
speel oor 'n afstand!

http://tiny.cc/SpeelSaam

Verjaardagvieringe, klik hier en beleef 
ons skool se feesvieringe!

https://www.facebook.com/101576225
110642/videos/510502126837275

Virtuele 
stukkies 
wonder!

Nuut op ons 
FACEBOOK

Fenomenale fotografie!CP-Pappa wen die GROOT
Mastercare TV!

CePieboks se Grapdag

http://tiny.cc/SpeelSaam
https://www.facebook.com/101576225110642/videos/510502126837275
https://www.facebook.com/101576225110642/videos/510502126837275


ONS ZOOM-SAALOPENINGE OP MAANDAE  



WESTVAAL het ingeloer om Laerskool Constantiapark 
se bakkie te kom oorhandig voor die skool, nadat Covid 
die oorhandiging  verlede jaar in die wiele gery het. 

Ons WESTVAAL man is Francois du Plessis 
(082 447 5824): Hy is die man wat vir Rooikat-ouers die 
beste pryse gaan beding. 

Welkom, Francois! Ons Rooikatte roer en beweeg graag 
saam met WESTVAAL vorentoe!

Ons beweeg saam vorentoe!

Graad 1 Kuns



Mnr. & Mej. CP



Speel is ons werk! RooiKatte en  RooiSkatte is aan 
die roer want roerende bates torpedo maklik maan toe!



SPEEL-SPEEL WORD ONS SUPER CP-SLIM!



Graad R'e roep SKAAKMAT tot by die sterre!



Markplein
ONTHOU OM TE REGISTREER EN TE GEBRUIK!








