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Dagboek-dinge

Nuwe serpe!  

Dankie SINIKEZA !

Nuus uit die 
Rooikat-Hoofkwartier! 

Gaan loer gerus by Constantia Uitrusters na ons 
nuwe serp-met-handskoen-sommer-so-in-een!

https://www.rooikatkuier.co.za/welkom

Groot FM  kuier by Graad 1! 

Sinikeza het vir ons 'n 
miljoen 
Kattermaaitjies vir die 
Kuierdae geborg, maar 
self met hulle eie 
werkspan  gemaak!

Hou die D6-platforms dop vir Kwartaal 3 
se dinge.

https://www.rooikatkuier.co.za/welkom


“It's a jungle out there” waar ons moet Monk en Mieke!
Liewe Ouers

“Eers oor die bergtop loer sy skelm,” skryf Eugene Marais asof hy nie van die reën praat nie, maar van Covid. 
Dan is daar Totius wat skryf so asof hy in 2021 leef, “Die wêreld is ons woning nie...”, en eggo wat ons elke dag 
van die dakke af wil verkondig.

 “Hoe hou jy die wind tussen jou vingers vas, hoe dra jy die see in jou sak?” vra Jannes Erasmus sommer net 
verlede week. Ons is om en dom met die dekselse virus en wil gryp, maar ons vang so mis, hy bly net so glip-
glip uit ons hande!

My man was mal oor die TV-reeks, Monk, wat vertel het van die baie slim speurder wat heeltyd sy hande 
saniteer en sosiale afstand handhaaf. Maar destyds toe die reeks gewys het was Monk die vreemde een, want 
watter mens was heeldag hande en wil nie naby mense staan of aan hulle vat nie? NOU moet ons skielik elke 
dag Monk-Monk! En aardig bly dit.

Toe ons wéér om die etenstafel gesels oor die Covid-statistiek en hoe swaar mense en gesinne kry (na ek self 
die onseker 10 dag-kwarantyn agter die rug het), begin ek instinktief, om ons gemoedere te lig, sing “It's a 
jungle out there!” en besef skielik dis hoeka Monk se temalied, terwyl my Klaradyn lostrek met driftigheid, 
soos net 'n tiener kan: “Ag mamma, ek is so moeg vir die constant vigilance!” Goeiste constant vigilance? Glo 'n 
Harry Potter-moment ... Monk, Harry Potter en Covid saam om die tafel? Amper soos Shakespeare wil ek sê: 
“Man can have strange bedfellows in his life time,“ want só bisar het ons leefwêreld geword. Ons is in die 
surrealistiese bestaan van wag vir iets of niks en tussenin raak ons, of is ons sommer net ... benoud en bang vir 
iets wat ons nie kan vang nie, wat ons nie kan beveg en nekomdraai nie. Iets wat net ongesiens bly glip soos 
wind tussen ons vingers, maar 'n tornado om ons veroorsaak.

Dis 'n nuwe ervaring om elke dag aan te pak met 'n fladdering van onrus. Melani Winkler, een van ons 
mammas, skryf so mooi in haar briefie van die moeilike “onvoorwaardelike geloof en vertroue” as ons ons 
kinders alleen deur die skoolhekke moet laat stap. Dit neem ongeëwenaarde emosionele krag van 'n mamma 
en pappa om tussen al die onrus, rus te probeer skep of 'n front van rustigheid en veiligheid te probeer 
voorhou, want klein ogies hou ons grootoog dop.

Elke dag se pogings om die virus te probeer ontwyk, die “onvoorwaardelike geloof en vertroue” waarmee ons 
ons kinders posisioneer en probeer beveilig in hierdie tyd, vra ongelukkig constant vigilance. Dis ook vir ons 
kinders 'n ongekende tyd en daarom soek-soek hulle met vraende en onseker ogies na die veilig en normaal 
tussen maatjies wat wegraak vir 10 dae of twee weke of 'n klas wat huis toe moes gaan vir 'n onbepaalde tyd. 
Hulle stap elke dag met die grootste moed en hoop in en uit by ons hekke met “constant vigilance”, want hulle 
ouers en personeel pak dan elke dag met “constant vigilance”. 

Die naloop van hoe ons voorloop en wys, laat my dink aan die mooiste dansmimiek,

Dance in Mirror ( ), waar 'n seuntjie presies doen wat sy pappa doen ... sonder https://tinyurl.com/Rooikatouers
huiwering en met volle vertroue. Miskien daarom dat Stef Bos sing “Pappa, ek lijk elke dag meer op jou”. Dis 'n 
grootse opgaaf, 'n ongelooflike voorreg, maar ook 'n reuse verantwoordelikheid, dalk 'n groter 
verantwoordelikheid in hierdie tye as wat 'n mamma, pappa, juffrou of meneer se krag is tussen soveel 
uitdagings vir eie oorlewing en koers hou in die kurrikulum. Maar ons kinders soek ons voorbeeld en volg 
blindelings ons planne ... want hulle vertrou blindelings.  

Juffrou Theuné stuur vir my die mooiste paragraaf van een van haar graad 2/6-RooiSkatte, Lisa Botes:

“Eendag onder die see was daar 'n meermin. En daai Meermin se naam was Mieke Meermin.

Sy het elke dag en nag rond geswem. Eendag het sy onder water Covid 19 gekry van 'n ander meermin. En toe was al 
haar maats bang dat sy gaan doodgaan. Maar God het haar gehelp en sy het gesond geword. Haar maats was baie 
bly toe hulle gehoor het. In die einde het almal geleer God kan enigiets doen.”

In hierdie oerwoud waar ons moet Monk-Monk, moet die bobbejaantoue waaraan ons saam met ons klas of 
gesin swaai, mylpale van hoop wees: ons swaai van een stukkie hoop en liefde na die volgende. Soos ons 
swaai, volg ons kleiner lyfies en hoe meer behendig ons swaai, hoe flinker leer hulle die behendigheid aan, 
want hulle weet instinktief dis hoe ons die oerwoud aanpak en oorleef. 
Daarom moet ons soek vir mooi, ons harte oopmaak vir genade en aan 
Mieke Meermin vashou omdat sy die geheim van oorlewing onder die 
water ontdek. 

Mag elke gesin met constant vigilance elke dag bly pak. Mag ons die genade 
ontvang om ons voorloop een te maak waarin ons kinders kan veilig 
naloop. Mag ons mekaar dra en koester en ons skool se harte vir mekaar 
oop wees en ons mekaar sonder voorbehoud ondersteun sodat ons in die 
oerwoud waarin ons moet Monk-Monk, saam kan oorleef. Mag ons elke 
geleentheid gebruik om vir mekaar bobbejaantoue nader te trek en aan te 
gee om te kán swaai. Mag ons dan met elke swaai ons kinders se bang 
minder maak, omdat ons eie bang minder word. Mag ons swaai met 
“onvoorwaardelike geloof en vertroue”... soos Mieke Meermin. Saam is 
ons soveel sterker en al Monk ons, Mieke ons gelukkig ook.

Annieka Moolman

Redaktrise

ADJUNKHOOF

You will teach them to fly,

But they will not fly your flight.

You will teach them to dream 

But they will not dream your dream.

You will teach them to live,

but they will not live your life.

Nevertheless, in every flight, 

In every life, in every dream,  

the print of the way

you taught them

will remain. 

-Moeder Teresa-

https://tinyurl.com/Rooikatouers
https://tinyurl.com/Rooikatouers


Facebook-hoogtepunte

Ons eie Da Vinci met die Vitruvian man!

Die son wat oor die horison loer en ons tussen die 
murasies vind. Die son het vrede kom los, wat ons 
binneste stil-stil roer. Hier spruit die son uit oos, 
wes, noord en suid. Oor die horison lê drome diep in 
ons hart, want môre word 'n stukkie son weer vir ons 
gelaat. 
#Hemelvaart #Cphartklop

Droom waar jy is, ten spyte van die wêreld rondom 
jou. 
Droom groot in die nou, want môre gaan jy spore 
trap op jou lewensreis. Koester die son wat oor jou 
skyn en die maan wat vol misterie jou asem 
wegslaan en bly hoop, kyk na jouself en leef jou 
drome... jy is uniek.

Hemelvaart Rooikat-kind,   

Nog net 2 daggies, dan is dit vakansie!



'Ligte, kamera, aksie!', 
is waar die Rooikat-fotograwe stukkies wonder laat gebeur.



Dankie aan ons Beheerliggaam!

Ons het aan die begin van die kwartaal ons Beheerliggaam uitgenooi om 'n 
besoek aan die skool te kom aflê op 'n doodgewone skooldag om eerstehands 
te kom inloer hóé ons die wát in  en om die klasse doen in Covid-skooltyd en 
ook sodat wanneer ouers hulle kontak, hulle gemaklik vrae kan beantwoord. 
Wat 'n voorreg om ons Beheerliggaam-ouers te kon verwelkom. Hulle het 
klasse bygewoon en daarom ... baie dankie vir elkeen se tyd en belangstelling! 

Loer saam, weet saam, wen saam!

Dankie aan elke klasvoorsitter-mamma of-
verteenwoordiger wat die INLOER-koffie kom 
bywoon het. 

Dankie aan ons klasvoorsitters
vir 'n koffie-inloer!

Groot FM kom haal ons musse en serpe



Hoe kom ons by 'n RooiSkat-Juffrou of 'n Rooikat-Meneer uit?

Inloer vir gesels

Hoe strenger die Covid-regulasies, hoe  groter voel die afstand  tussen ons mense. Daarom probeer ons om 
gekontroleerde geleenthede te skep vir inloer. 
Ons  Rooikat-ouers is welkom om 'n inloer-afspraak te maak as die hart swaar kry en 'n  e-pos net nie die ding gaan 
doen nie. 
Ons het'n konferensie-area in die voorportaal van die saal geskep om sulke besoeke moontlik te maak ... die klein 
hekkie agter die saal is dan die toegangsroete.  Ons liewe ouers is nie verban van die terrein af nie, ons moet net met 
'n afspraakstelsel werk om die getalle te beheer sodat wanneer die Covid-virus iewers raak slaan, ons dan dadelik die 
bio-borrel van kontak kan bepaal. Uit die aard van die saak is maskers en sanitering verpligtend.
Ons Ouerdae wat met die aanlyn-afspraak werk, is nou al 'n CP-normaal, maar as daar iewers 'n behoefte tussen 
sulke een-keer-'n-kwartaal-geleenthede ontstaan, dan kan ons per afspraak flink  'n inloer-geleentheid in plek kry.  
Verder is ouers welkom om per e-pos te gesels, maar ons skakel graag en zoom of gesels telefonies as ons per e-pos 
weet van die behoefte.  Dankie vir begrip dat ons onderrig-personeel eers na skoolure telefoonoproepe en e-posse 
hanteer... tydens skoolure is ons volle fokus op onderrig en Covid-veiligheid met sanitering, maar ons ekstra minute 
gaan ook in kinder-geselsies in om vir hulle kans te gee om die wêreld so normaal as moontlik te ervaar. 

Strepies en Kolle, die Rooikat-troetelkatte, se lekker Rooikat lewe!

Ons voortuin vorder!



Mamma-briefies so van buite ons skoolhek   

Ons George by George-se-hek

Ek spandeer omtrent 4 of 5 middae om die skool as 
gevolg van buitemuurse aktiwiteite vir albei my 
kinders, en wat ek vandag gesien het by "George-se-
Hek" was iets om oor na te dink.

Tussen 15h30 - 16h00 sit ek en kyk soos wat ouers en 
ander karre verby ry. Party vinniger as ander... So 
staan daar 'n blondekop dogtertjie, duidelik terug van 
netbaloefening af, want sy staan met haar bal in haar 
hande. Sonder waarsku "val" of "rol" die bal uit haar 
hande direk in die pad voor verkeer in. My instink as 
ouer was om uit my kar te spring, agter die bal aan, 
want ek sien in my geestesoog hoe hardloop die kind 
agter die bal aan....MAAR NEE. George reik dadelik sy 
hand uit, om vir haar aan te dui, sy moet stil staan. So 
hardloop hy agter die bal aan, kalm wys hy dadelik vir 
die karre om asseblief te stop, sonder om daaroor na te 
dink.

Ek kon nie glo, hoe OPLETTEND hy is nie. Ons as ouers 
dink hy sit net en beman die hek, maar hy het valkoog 
op die kinders wat daar 
rondstaan, en daarvoor 
wil ek DANKIE sê. Nie net 
is ons leiers vriendelik en 
bedagsaam nie, maar ons 
skool personeel LOER 
darem ook vir ons kinders.

Sal dit opreg waardeer as 
julle vir George kan laat 
weet ek sê dankie.

Groete 

Marilize Botha

Uit 'n Mamma se hart

Vanoggend dwaal my gedagtes in die rigting van onvoorwaardelike 
geloof. 

Klein Armand is baie tranerig vanoggend, en wil by mamma bly.  My 
hart breek.  Pappa gaan hulle aflaai, en speel vrolike musiek in die 
motor.  Momenteel is die trane vergete.  Dankie tog! 

 Soveel kere in die laaste jaar en paar maande, was mamma 
genoodsaak om trane af te vee voor die skoolhek.  Jy belowe dat dit 'n 
lekker dag gaan wees.  Jy stoot die lyfie deur die hek en preek vir 
oulaas dat die masker moet op bly en waai vir hom wyl hy wegstap.  

My ouerhart breek, want die pandemie het ons "normaal" weggevat.  
Jy kan nie saamstap en seker maak die trane is droog, voordat hy by 
die klas kom nie.  Jy hoop dat wat ook al pla, gou vergete sal wees.  Jy is 
bekommerd dat hulle siek kan word.  Jy glo dat die vitamiene wat met 
moeite in die lyfies gekry word, en die lemoene in die kosblik genoeg 
sal wees om hulle gesond te hou.  Jy draai elke oggend om en stap weg 
van jou kosbaarste besittings.

Terug in die motor is die sluise oop, en mamma ry al snikkend werk toe.  
Die Bybel praat van onvoorwaardelik glo.  Sjoe, hoe glo ons sonder om 
te twyfel.

 Vanoggend besef ek egter dat ons eintlik elke dag onvoorwaardelik 
glo en vertrou.  Die oomblik wat ons kindertjies deur die skoolhek 
stap, glo ons as ouers dat hulle veilig sal wees.  Jy glo dat elke 
onderwyser of persoon wat vandag hulle pad kruis, dit met liefde en 
deernis sal doen, al ken jy meeste van hulle nie by die naam of 
persoonlik nie.  Jy glo dat hulle beskerm sal word, en dat elke besluit in 
hulle beste belang is.  Jy gee dit partymaal nie eers 'n tweede gedagte 
nie.  Eintlik aanvaar 'n mens dit as vanselfsprekend.  

 Vir iemand wat nie eers haar kinders by haar skoonma vertrou nie, is 
dit 'n groot ding!

Wat 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid plaas ons nie op die 
skool en personeel nie!  Elke onderwyser of personeellid het vandag sy 
eie familie waaroor hulle bekommerd is; hulle eie uitdagings.  Maar 
steeds gee almal hulle beste. 

Dankie - baie dankie!  Dit klink so 
min en leeg, maar dit is wat ek het 
om te gee.  Dankie vir geduld, liefde, 
omgee en dat julle vasbyt en sterk 
staan namens ons.  

Mag elke personeellid veilig en 
gesond wees!  Mag julle almal se 
lewens vol blessings wees!

Groete

 Melani Winkler 



Kuierdae se koekeloer met geen konsternasie vir die Covid-nasie

Opedae  binne die nuwe wêreld is 'n anderste tyd en 'n anderste ervaring. Ons moes regmaak vir twee 
moontlikhede: een met 'n baie beperkte hoeveelheid mense op 'n slag en een absoluut digitaal. As ons net vir 
Facebook digitaal voorberei, gooi ons nie digitaal die deure oop vir almal onder die son wat wil maan toe skiet nie. 

Ons personeel het in volle Rooikat-styl almal iewers 'n deeltjie bygedra . . . want ons kon nie oudergewoonte almal 
by ons tradisionele opedag  wees nie... ook oor getalle  wat beperk moes word en ons hele personeel by OPEDAG 
is 'n Rooikat-tradisie. 

So het ons 'n webblad, spesiaal vir  ons Kuierdag (die opedag se nuwe naam, omdat ons almal so graag wil kuier al 
kan ons nie) geskep en ons organiseerders almal 'n video opgeneem  oor hulle aktiwiteit.  Ook ons eie pretgoggas 
op die perseel het prettige storie-Rooikat-momente vir die kleinspan opgeneem.

Met al ons kragte saamgesnoer, het 'n RooiKat en RooiSkat-kragtoer oor vier vol bespreekte Kuierdag-sessies 
losgetrek! Saam is ons STERKER en saam elke dag meer ROOIKAT!



Kuierdag-mooi-mooi's 



CP-mense 
en

 -momente

Juf. Carmen Joubert behaal 
haar graad met lof.

Ons Graad R-maats hou regtig-egtig Cepie-
boks! 

Juf. Theuné van der 
Walt word Mevrou 

Theuné Booysen

Het jy geweet? 'n Sonneblom draai altyd 
sy koppie na die son!

Hier is 'n klas vol sonneblomme wat 
na hulle Juf. Esmé kyk!

Dis hoe 'n gemaskerde graadopening lyk.

Vier van ons eerstepan-rugbymanne kry die 
tyd om met so bietjie breinontwikkeling! 

'n Amperse Rooikat na sy eerste besoek aan 
ons Graad R-Sentrum:    “Mamma, ek wil nie  
Bybel lees vanaand nie, ek wil my Rooikat-

boekie lees.” En toe raak die man met sy 
Rooikat-boekie aan die slaap.

“Ek het my 
katmasker op!” Die 
katmasker uit ons 

Kuierdag-
aktiwiteitsboekie, 
klaar uitgeknip en 
gemaak en op die 

gesiggie!

Skimme laat 'n briefie op ons 
Juffrou Lucelle se tafel om te sê: 

“Ons lief ons Juffrou!”My Rooikat het sy eie-eie 
huisie!

Saam is ons sterker as 
ons elke dag meer 

Rooikat word!

Ons graad 7's leer van HTML en bou 
webblaaie in Rekenaarvaardigheid! GROOT  

AVONTUUR!

Ons oud-RooiSkat
skitter in die 

hoërskool.



CP-mense 
en

 -momente

Geen Ouer-Uber kan verbyry en nie glimlag 
op pad werk toe, as die Rooikat-

padpatrolliespan  die vroegoggend Ubers 
groet met  soveel vrolikheid nie!

Elke dag 'n nuwe manier om ons
klanke te leer en woorde te ontdek! 

Juf. Adré kom een oggend net 
voor ses by haar klas aan en 
daar is iets wat pla met haar 
ligte, toe gebruik sy sommer 
die visualiseerder vir lig! 'n 

RooiSkat-Juffrou  laat nooit 
op haar wag nie, sy maak 

flink 'n plan!

Hoe oulik is Daniel. Stap verby, stop, 
maak haar veter vas!

Ons eie-eie QR kode na 
www.Rooikatkuier.co.za

Ons groet liefste Girly na 30 jaar se getroue diens...

en dr. Dey dans vir oulaas 'n 
WOZA Friday-dansie saam met hulle!

http://www.Rooikatkuier.co.za


Ons mense wat ons hartklop oppas!
2020 met maskers, 2021 jonger en mooier!

Juf. Adré

Juf. Annieka

Juf. Daleen 

Juf. Isabel

Juf. Juanette  

Juf. Lize N

Juf. Marihette

Juf. Naomi

Juf. Roelene B

Juf. Sophie

Juf. Aimee-Jane

Juf. Ansuné  

Juf. Didi 

Mnr. Gert

Juf. Izelle  

Juf. Juanita  

Juf. Lize vR  

Juf. Mariska 

Juf. Natalie 

Juf. Roelien N 

Juf.  Suzanne

Mnr. AJ

Mnr. Arno  

Mnr. Dirk

Juf. Gladys 

Mnr. Jaco

Juf. Karla

Mnr. Lohan

Juf. Marleen 

Juf.  Natasja 

Juf.  Salome

Juf.  Suzette

Juf. Alani

Mnr. Boeta

Dr. Dey

Mnr. Hanrich

Mnr. Jacques R

 Mnr. Keanan

Juf. Louisa G  

Juf. Marna 

Mnr. Niell

Juf. Sandra 

Juf.  Tania

Mnr. Francois  M

Juf. Alza

Juf. Cailynne  

Juf. Elani 

Juf. Heinmari  

Juf. Jana  

Juf. Klarise

Juf. Louisa lR 

Juf.  Mart-Mari

Juf. Nirene 

Juf. Sanmari  

Juf.  Tanya S

Mnr. Jaques

Mnr. André 

Juf. Carmen  

Juf. Elize  

Mnr. Heinrich

Juf. Jani 

Juf. Leanda

Juf. Lucelle  

Juf.  Michelle

Juf.  Peggy  

Juf. Sarina 

Juf.  Tariena

Tannie Marieta

Juf. Anja  

Juf. Christa-Mari  

Juf. Elmien  

Juf. Hermie  

Mnr. Jaques V

Juf. Leanie

Juf.  Lulu

Juf.  Mila

Mnr. Renaldo

Mnr Sean B

Juf.  Thea

Juf. Melissa 

Juf. Annari 

Mnr. Christoff

Juf. Elna  

Juf. Ilse B  

Juf. Jeanie  

Mnr. Leon

Juf. Madri 

Juf.  Monique

Juf. Renalte 

Mnr. Shaun N

Juf.  Theuné

Juf. Annedien 

Juf. Corlé  

Juf. Esmé 

Juf. Ilse O 

Mnr Johan H. 

Juf. Liesl L 

Juf.  Marlise

Juf.  Nadia

Mnr. Renier

Juf.  Simoné

Juf.  Yolandi

Juf. Annelie v R 

Mnr. Craig

Mnr. Francois v S

Juf. Inge  

Mnr. Johann M

Juf. Liezel vR  

Juf. Mariette 

Juf. Nadine

Juf. Riana 

Juf.  Sonja

Juf.  Zilana

Juf. Freda

Juf. Simóne 



Akademie

Kwartaal 1 Top 10

Graad 4

Anzéll van Lingen (93.46),  Ruben van Niekerk (92.83), 
Reuben Spies (92.40),  Sonja de Bruin (91.44),  Jayden 
Odendaal (90.30),   Corné Pretorius (90.28),  Mattayo 
Steyn (89.42), Inge Hendriks (89.13),  Kobus Venter (88.83) 
en Corné Anderson (88.47).

Graad 5

Anaïs Verster (94.03), Maya Verster (93.22),  Megan 
Loots (92.50),  Amelia Smit (92.34), Amonique Bence 
(92.08), Lyné Badenhorst (91.84),  Leyla Haycock 
(91.41),  Reese Reyneke (91.18), Christiaan Matthee 
(91.08) en Johs Schoeman (90.18).

Graad 6

Elandri Coetzee (96.17),  
Casey Wilken (93.95), 
Jessica Chapman (93.55),  
Melezaan Marais (93.46),  
Gerhard Viviers (92.67),  
Dante Slabbert (91.97),  
Lené Badenhorst (91.64), 
Landi Van Wyk (91.56),  
Carissa Swanepoel (91.02) 
en  Kaylen Hamman (89.53).

Graad  7

Wian Baard (96.28),  
Elrika Vermaak (95.07),  
Inke Dittmer (94.81),  
Karla Van Rooyen (94.36),  
Larissa Molleman (94.04),  
Wian Grobler (93.51),  
Liané Smit (93.32),  
Simoné de Leeuw  (93,02),  
Keaan Viljoen (92.71),  
Nadia Steyn (92.49) en 
Chloé Nell (91.98). 



AVONTUUR



SPORT

Ons jubel oor elke vreugde, al was dit 'n kort seisoen!

Provinsiale lekkertes!
Baie geluk aan ons RooiKatte en RooiSkatte wat 
vanjaar in provinsiale spanne ingesluit is of tot by 
die verste provinsiale rondtes moontlik, 
deurgedring het.

Rugby:   Wian Baard en Hendré Ehlers (Bloubul-
oefengroep)  

Netbal:  Inke Dittmer O/13, Lené Badenhorst 
O/12 ( GSS-spanne)

Hokkie:   O/13 A-seunspan: Andrea Clerihew,  
O/13 B-seunspan: Morice Grundlingh, O/13 A-
dogterspan:  Karla van Rooyen, O/12-seunspan 
(Daisy Span): Ruahard Nienaber en O/12-
dogterspan (Daisy Span): Kyra van der Walt.

Maak nie saak watter hindernis ons
versper nie, Rooikat-ouers maak plan!



Noord-Suid-Toernooi

www.lscp.co.za

2019-Bloubulkampioene  

Staan saam, wen saam!

DIS ONS 
ROOISKATTE!

DIS ONS 
ROOIKATTE!



Was jy al in die Rooikat-winkel?

RooiSkat om te kontak:
Patricia de Wet 

 /  Klerewinkel@lscp.co.za Klerebank@lscp.co.za
066 026 7567

Ons ek aan soos Mamma en Pappa! Vrolike-Vadsdag-Vrydag!

http://Klerewinkel@lscp.co.za
http://Klerebank@lscp.co.za


Massalandloop is pret!



Die ruiters roer, want Covid pla nie perde nie!



Rooikat-redenaars bly  skitter!

Graad 1:  Adriaan Kotze (A++ en   Kategoriewenner)
Graad 2:  Aiden Bence  (A++ en  Kategoriewenner), 
Amoré Pauw (A), en Anja van Rooyen A
Graad 4: Anelé Nienaber ( A+), Lienke van Rooyen  (A+)
Graad 5: Amonique Bence  (A++) 
en  Juané van Rooyen (A)
Graad 6:  Carissa Swanepoel (A),  Elandri Coetzee  (A+), 
Melezaan Marais (A+), Ruahard  Nienaber (A+) 
en Mieke Nel (A).

Ons Super 12 Bybelkennis-span 
oefen  sonder remme! Pierneef-Kunstefees  

Rooikatte  vonkel vrolik 
voort op die verhoog!

Pierneef-Kunstefees
Aiden Bence (gedramatiseerde poësie, A++, 
kategoriewenner),  Amonique Bence (monoloog, 
A+; gedramatiseerde poësie, A++ en 
kategoriewenner); De Walt Nel (poësie, A+) Oosrand-Kunstefees  

Lana Grant: English Poetry (A++); English (oop kategorie, 
A+), English Gospel (A++, finaal), English Pop (A).
Lana is 'n finalis by die Gala-aand met haar drama-optrede 
en verwerf  'n A+++ en word aangewys as die wenner van 
die Graad 7-kategorie en eindig as algehele naaswenner in 
die seniorfase. 



Die nuwe normaal vir ons redenaars:  
“Stream” is ons styl! RooiKat- en RooiSkat-ritmes



Die perdjies is terug!

Klik hier vir ons eie-eie Aktiwiteitsboekie! https://www.rooikatkuier.co.za/rooikatpret

KLEUR!

https://www.rooikatkuier.co.za/rooikatpret
https://www.rooikatkuier.co.za/rooikatpret


SPEEL-SPEEL WORD ONS SUPER CP-SLIM!

Tennis
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