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Rooikatte roer! Ons is al 100 dae slimmer!

Ons groet die winter met warmte!
Liewe Ouers
Die lirieke uit die liedjie “Tyd” wat onder meer deur Die Heuwels Fantasties gesing
word draai die afgelope tyd dikwels in my kop. Dit lui:
“Ek sal daarvan hou as als net ophou
Net 'n bietjie dink
Ek sal daarvan hou as als net ophou
Net eenvoudig ophou…”
Ek dink ons is dit almal eens dat ons na liggaam en gees op hierdie stadium reeds
verskeie male ernstige uitdagings beleef het. Aanvanklik het ons van 'n siekte in verre
Sjina verneem en stelselmatig het die dreigende onweerswolke toenemend
nadergekom en uiteindelik 'n felle aanslag in ons midde kom loods. Onbekendes wat
die siekte onder lede gekry het, het bekendes geword, vriende geword, familie
geword, gesinslede geword. Die winter van 2021 was vir my kouer as ooit en het in
meer as een opsig 'n koue om en in ons geword.
Ten spyte van al die steiltes wat ons die afgelope 18 maande moes trotseer, was dit
besonder insiggewend om te kon waarneem wat die moeilike omstandighede in ons
skoolgemeenskap teweeg gebring het. Verhale van kinders wat terugkeer uit isolasie
wat as ontheemdes weer 'n tuiste in 'n koesterende klasomgewing ervaar, ouers wat
etes by die tuinhekkies van ander ouers, onderwysers en vreemdes gaan besorg het,
het stuksgewys op die lappe gekom en lafenis gebring in 'n tyd waar wedersydse
omgee weer tasbaar in ons gemeenskap beleef is. Die sonderlinge manier waarop ons
Rooikatgemeenskap om hulle heen gekyk het en mekaar weer opnuut begin raaksien
het is inspirerend, hartroerend en uiters besielend. Na alles word karakter getoets
wanneer mens gelouter word. Die oormaat van liefde en omgee wat in ons
skoolgemeenskap as gevolg van die pandemie na vore getree het, spreek van 'n
standvastige karakter. Ek is daarvan oortuig dat dit 'n volhoubare empatiese kultuur
vir mekaar en onder mekaar gevestig het waarvan ons op die lang duur nog lank
emosionele omgeevrugte gaan bly pluk.
Ek kan nie wag vir die eerste groen spatsels wat op die witstinkhoute op my drafroete
gaan verskyn nie. Selfs hierdie langdurige siekte moet ook soos 'n yskoue winter
uiteindelik tot einde kom. Enige winter moet uiteindelik 'n somer word. Ek bly
dankbaar vir elke stukkie naderbeweeg aan mekaar in 'n tyd van sosiale afstand en
dan warrel Coenie de Villiers se woorde uit die lied “Hier by my” dankbaar my
gemoed soos 'n Augustuswind binne:
“Hier by my, my lief
Word die winter weer 'n somer
Word die mens desnoods 'n dromer
Wat die landskap van die hart oplaas verken…”
Baie liefde

Dr. Louis Dey
Hoof

Rooikat-lekkertes
om na uit te sien...

1,2,3 KWARTAAL 3 + AKSIE = SATISFAKSIE!

Lentedag is 3 September!
Kaskar + Erfenisfees =
Dís hoe ons die wat gaan doen!
Ons vier Erfenisfees vanjaar in die vorm van 'n
massagimnastrade op die veld in eg-Covid-styl, met die
RooiKatte en RooiSkatte 1.5m uitmekaar.
Ons gaan 'n DVD-opname maak en ook die dans op
Kaskardag gebruik. Rooikat-pappa, Jakkie Louw, gaan
saam met ons kom sing vir die DVD-opname. Ons is baie
opgewonde om Jakkie se splinternuwe lied te mag
gebruik en deel te wees van 'n spesiale opname voordat
dit aan die publiek vrygestel word!
Die RooiKatte en RooiSkatte gaan 'n wit, kortmou-Themp saam met die FLO-broek of -rompie moet aantrek.
Ons vra mooi vir 'n vol wit T-hemp en nie met bandjies oor
die skouers nie. Die maats gaan kaalvoet dans en ons
RooiSkatte se hare gaan in twee vlegsels met rooi
strikkies opgetooi wees.
Ons is "regger" as reg vir KASKARDAG, wat ons beplan
vir die dag voor die skool sluit vir Kwartaal 3, dus op 30
September.
Kaskardag en Erfenisfees is saam 'n vrolike en veilige
viering van ons jolige saamwees. Ons vier fees te midde
van die Covid-lyne, maar steeds binne die protokolriglyne!

Mooiste woorde van 2021!

“As 'n nuweling voel ek of ek die jackpot geslaan het
met hierdie skool! Ek was nog nooit deel van so 'n
skoolspan nie! Saam-saam is regtig sterker en
lekkerder!!!!”
Juf. Inge Bonthuys (Kuns, graad 4-7)

Ons Rooikat-tema vir Lentedag is "Sonbrilletjies en
Sandale". Ons RooiKatte en RooiSkatte trek hulle
vrolike lentepakkie en sandale aan met 'n vrolike
sonbrilletjie, wat hulle sommer self kan maak.
Ouers neem deel deur die gesinsmotor te verfraai
met 'n ballon, blomme, of enige ander kreatiewe
lente opzoosh-moment!
Ons neem foto's van die Lentedag-mobiel en die
gesin met die vrolikste lentekar wen 'n prys!

Ko laat ons engel praat!
meeste van ons kan engels praat
op 'n manier
party van ons praat vlot engels
maar dit klink soos afrikaans
Maar die tyd het gekom
dat almal op hierdie groot en wye aarde
engel leer praat
en engel leer verstaan
engel is 'n universiële taal amper soos fannagalo
engel is die heel beste taal wat 'n ma haar kind ooit
kan leer
eintlik hoef niemand eers vir lesse te gaan
om dit te leer praat nie jy weet
al wat jy moet doen is om jou diep binneste
net eenvoudig oop te maak daarvoor
want almal word gebore met die vermoë
om engel vlot te praat
engel is die taal wat almal laat glimlag
en laat goedvoel
dit laat harte ontvanklik word
soos 'n sonneblom wat oopvou
in hierdie tyd waar almal kan doen
met 'n bietjie ekstra deernisKo laat ons engel praat

Ons laaste koppies kofﬁe saam met die graad 4-7's se
klasvoorsitters is uit die kofﬁekan ingegooi!
Ons is dankbaar vir 'n kansie om te kon gesels en mekaar
in die oë te kon kyk.
Ons raak so bewus van 'n ouernetwerk van
ondersteuning wat mekaar dra en koester.
Dankie vir elke RooiKat-pappa en RooiSkat-mamma wat
iewers in ons skoolgesin engel praat ... met mekaar, of met
hulle gesinne oor ons skool.
Engel is die Fanagalo wat almal wil verstaan ... omdat dit
ons harte raak en ons menswees koester.

Koekeloer so bietjie! Hier kom 'n ding!

Lidi de Waal
15 Julie 2020

Daar is elke dag hoop op ons skool se horison!

En toe whack hy Juffrou Nadia dat sy hik soos sy skrik!
Sir Winston Churchill en sy vrou, Clementine, het deur die strate van London gestap.
Clementine raak agter omdat sy vir 'n hele rukkie met die straatveër gesels. Toe
Clementine weer by Sir Winston aansluit, vra hy: “Waaroor het jy so lank met hom gesels?”
Sy antwoord: “Jare gelede was hy dolverlief op my.” Churchill glimlag skalks: “Jy kon die
vrou van 'n straatveër gewees het.” Clementine antwoord sonder huiwering: “O nee, glad
nie, my skat. As ek met hom getrou het, was hy vandag Eerste Minister!”
Hoe ons kyk na wat met en om ons gebeur, bepaal ons siening van die wêreld. “Jy sien nie
wat jy sien nie, jy sien wat jy weet, as jy meer weet, sal jy meer sien”, verkondig 'n teëltjie
teen die muur van 'n kunsmuseum.
Ons het 'n nuwe maatjie in die skool. Hy borrel van opwinding en vibreer van entoesiasme.
Hy verkondig oral: “Hierdie is die lekkerste skool” en hy gryp elke stukkie nuut voluit. Hy is
ook mal oor sy nuwe juffrou. So staan hy naby Juffrou Nadia en merk 'n besie in haar hare
op ... die volgende oomblik kry sy 'n klap dat sy hik soos sy skrik, want hy probeer die besie
doodklap, sonder om in ag te neem waar die besie sit. En sy poging om sy juffrou te red is
so opreg en eerlik, dat toe hy sien hy het die besie misgeklap, hy 'n bos blonde hare gryp en
daar vlieg die besie en staan hy met 6 lang blonde hare in sy handjie ... maar sy Juffrou
Nadia is veilig. Ek staan in verwondering toe sy laggend vertel van haar noue ontkoming:
“En toe whack hy my so hard dat ek wip van die skrik...” Ek wonder oor die mooi laggie... nie
almal sou lag van die skrik nie, maar haar hart sien die mooi in sy hart en tussen die ses
hare, die whack teen die kop en die besie wat vlug, is daar 'n stuk so mooi waar hulle harte
aanmekaar raak. Harte wat aan mekaar raak, bring laggies en lig in die oë, want dan soek
ons mooi in mekaar, probeer ons mekaar verstaan al lyk 'n whack soos 'n baie wilde ding om
te doen.
So rukkie terug is ons BL-voorsitter en sy hele gesin siek aan Covid. Ons bel en hoor ...
hulle is siek, maar het niks nodig nie. Fourie van CP-Trots laat val so terloops: “Toe ons siek
was, het ons ook niks nodig gehad nie, maar toe mense vir ons 'n pakkie by ons hek neersit
uit liefde, toe raak dit ons harte.” Nogal so, is dit nie? Mense wat uitreik na mekaar maak 'n
reuse verskil. In ons huidige normaal, is 'n handjie 'n teken dat daar waar die alleen 'n gesin
toesak, hulle tog nie alleen is nie. Al is ons ver, is ons naby aan mekaar, want gedagtes en
gebede vorm 'n omgeeketting waarvan die skakels meer en sterker word soos dit nodig
raak. So het pakkies van omgee begin vlieg na huise en hekke oral in ons skoolgemeenskap
en baie harte geraak. Ook ons Covid-personeel is verras met 'n omgeepakkie by die huis se
hek.
Elkeen van ons maak graag plek vir iemand wat, soos Lidi de Waal dit so mooi noem, engel
praat. Wie van ons is nie reg om teen 'n engel aan te vly as die lewe se druk net te veel raak
nie. Alleen is nie eensaam nie, eensaam is die slegste van alleen. As ons na mekaar kyk,
word ons een en is ons saam en dis die enigste een waar een en nog een saam, kan sterker
maak.
Ek onthou een Sondag lank gelede toe ek by SPAR wou instap en daar staan 'n bondel
mense om 'n vrou wat hartverskeurend huil en haar kop woel teen die muur tussen die vier
sementstrepies van 'n teël. Ek onthou haar ontreddering en onthou ook hoe ek gewonder
het as 'n mens ooit deur die lewe so ge-whack word dat jy wil wegkruip tussen vier
sementstepies, hoe word 'n mens weer vry en staan 'n mens weer regop?
Liefde bring engele na vore, maar 'n engel is een wat jy om jou moet soek en moet wil sien.
Ons het met die Covid-grille meer van mekaar begin ontdek en daarom sien ons mekaar
ook anders. Ons het deur 'n krag van liefde mekaar ontdek ... ons sien nie die whack nie
maar voel en ontdek die engel agter die whack! Ons moes soek om te ontdek.
Mag ons die engel ontdek agter elke whack van die lewe en met die houding van 'n
Clementine, wat van 'n straatveër 'n Eerste Minister maak, elke whack pak! Saam kan ons
mekaar uit die 4 sementstrepies weg whack... want hier by ons voel ons liefde, sien ons
liefde en dien ons met liefde! Saam maak liefde ons hegter vas aan mekaar sodat ons in
elke whack soek vir 'n stukkie wonder om saam te neem en te koester.
Annieka Moolman
Redaktrise/Adjunkhoof

Kyk net hier!
Ons skitter op die ATKV se
Applous-pos...

én op die Beeld se voorblad ...

én 'n hele drie RooiSkatte pryk
ook op die Rekord-voorblad...

én op die TV is ons RooiSkat, Abongile Mnguni!

Graad 1-Aanlyn-registrasie open 13 September

Aanlyn-registrasie vir
2
2
0
2
Graad 1
Toelatingskriteria:

“

”

Zoom-opleiding vir Popi Act

Facebook vir CP- oud en jonk!

Ons het drie Facebook-blaaie: een vir die Graad RSentrum, dan ons amptelike skoolblad vir almal en
dan een vir ons ouers (CP-TROTS-blad). Ons harte
klop CP sonder keer!

Me. Karin van Eck en mnr. Johan Brewis (ons skool se
regsverteenwoordigers op die Beheerliggaam) lei ons
personeel op tydens 'n Zoom-personeelvergadering
oor die Popi Act (Beleid vir die beskerming van
persoonlike inligting) wat van Julie af in plek moes
kom.
Ouers moet asseblief seker maak dat, indien
persoonlike inligting verander, dit aan die skool
deurgegee word sodat ons datastelsel korrekte
inligting van elke ouer en voog bevat. As u per abuis
onlangse verandering nie deurgegee het nie, kontak
dringend vir me. Louisa Grobler by admin@lscp.co.za

100% Skoolkoerant
Klik op die skakel vir die 100% Skoolkoerant-uitgawe
vol nuus van Kwartaal 2:
https://indd.adobe.com/view/e1153573-542e-440db390-36af3e9f1b52

CP se buitemuurs is ongegrendeld:
Ligte, kamera, aksie op die verhoog veld en baan!
Kyk hier vir ons lekker wegtrek - een van die min skole wat met alle buitemuurs op koers is!

Ons is ge-vac, ge-jab en ge-sort!

Netbal-RooiSkatte = Gautengwenners...

Maar nog is het netbal-einde niet!

Na 'n kort en dikwels onderbroke netbalseisoen
tree ons o/13's by die GSS-kampioenskappe as
Gautengwenners uit die stryd en ons o/12's eindig
6de in Gauteng.

Kyk net die glorieband van RooiSkat-netbalspeelsters
wat van ons dakbane af loop deur die provinsiale
spanne:
O/12 Lené Badenhorst
O/13 Inke Dittmer
O/14 Abigail Roos
O/15 Mignon Thom
O/16 Mariné Lourens
O/17 Charné Kok
O/19 Mickailyne Terreblanche

Ruiter-RooiSkatte se runnik weerklink as die hoewe klap
Ons ruiters het hard gewerk deur die jaar en pluk nou die vrugte van hierdie harde werk. Baie geluk aan Ankia Koch, Moné
Steynberg en Danika Aucamp wat almal deel is van die interprovinsiale spanne wat in hul onderskeie kategorieë aan die
ﬁnale provinsiale kampioenskappe gaan deelneem .
Moné en haar perd, Shaba, het op 15 Augustus tydens die Western Mounted Games streekskampioenskappe, in die vlak 3
kompetisie as kampioene uit die stryd getree. Sy en haar perd, Fairy, het ook nie 'n tree agteruitgestaan nie en het op vlak
een ook as reserwe kampioene die baan verlaat.
Ankia Koch en haar perd Blackstone Ajoe 2, is ook tot op hede onoorwonne in die uithouritte en het aan 'n groot uithouritkompetisie van onderskeidelik 120km en 80km te Dullstroom deelgeneem .
Eersdaags neem Ankia, Moné en Delinda ook deel aan die SANESA Core League interprovinsiale kampioenskappe in hul
onderskeie skouspring- en rykuns-dissiplines. Ons beste wense vergesel ons ruiters in hierdie groot kompetisie.
Ons weet jul bring al die bekers huis toe, baie sterkte!

Olimpiese Spele – ons droom saam!

KO LAT ONS SING!
Juffrou Annelie en Simoné het ons aan die sing!
Kliek op die skakel en sing saam tuis!
Hansie Slim: https://youtu.be/kjbVH3PY76w
Eendjies Eendjies: https://youtu.be/8_q0zBA6ESo
Ek soek na my Dina: https://youtu.be/n-KCT4fVcy4
Vanaand gaan die volkies: https://youtu.be/QRFceNpmjws
Suikerbossie: https://youtu.be/d8skdNtEyjA
So lank as die rietjie:https://youtu.be/We0gRwMGNk0
Sarie Marais: https://youtu.be/OjS2xHiZiDs
Saai die waatlemoen: https://youtu.be/IxYdiW6QKs0
Padda wou gaan opsit: https://youtu.be/nvrUvsMiw-M
Morsjors: https://youtu.be/pZ8ZzZc5WBE
Môre Oompie, Môre Tannie: https://youtu.be/lttAWKFsUaY
Hoe ry die trein: https://youtu.be/kI1c7K0qV5M
Jan Pierewiet: https://youtu.be/JmvMXpy7iPQ
Aanstap, Rooies: https://youtu.be/96BociczV0U
Drie Akoorde: https://youtu.be/lnEDvZDCiq0
Dorstyd: https://youtu.be/hJDAm7mUKws
Dis julle wat die wind: https://youtu.be/mAYPZUkH8OY
Dis die Haan: https://youtu.be/8FvOThM1Sdc
Bobbejaan klim die berg: https://youtu.be/4T4D-YhqnRw
Blinkvosperd: https://youtu.be/MyplOwvNNGc

Ons terrein is aan die blom!

Trotse nuus!
Ons is baie trots op ons oud-CP's wat tot Hoërskool
Waterkloof se Kloﬁeraad vir 2022 verkies is:
Ané Hartzer (Hoofdogter)
Amme Moller (Onderhooﬂeier), Nicola Wilson
(Onderhooﬂeier), Juanco Maritz (Onderhooﬂeier), Udet
Momberg (Onderhooﬂeier), Tyler Veldsman
(Onderhooﬂeier)

Skaak
Alekhine skaak
toernooi – 14 & 15
Augustus 2021
D-Afdeling: Matthys
Saaiman (20ste).
E-Afdeling: Kara van
der Merwe (6de) ,
Alexia Jansen (10de),
Andrich Eksteen
(11de).
F-Afdeling: Aiden
van der Merwe (2de).

Redenaars dra gemaklik die kroon!

Ntando kry goud by Paralimpiese Spele
Nog 'n oud-CP op die kassie!
Juffrou Lulu se seun, Simeon!

Joe van Zyl se inspirasie is ons
mnr. Johan Hansen. Klik en kyk:
https://www.youtube.com/watch?v=IpQXDg9MbeU

Allegretto Interprovinsiale Eisteddfod
Bouillon van der Westhuizen
(graad 4) het aan die Allegretto
Interprovinsiale Eisteddfod
deelgeneem en met al 5 sy
klavierstukke geskitter!
Minuet in G, 96.7/100, A+++
goud, The Bridal Chorus,
97.5/100, A+++ goud, Punch
and Judy, 95/100, A+++
prestige, My Pony, 93.8/100,
A++ goud en Surprise
Symphony, 93.9/100, A++
goud.
Baie geluk aan die Rooikat met
ﬂinke klawervingers!

Ons het handevol redenaars wat die woord voer
sonder huiwering en ongegrendeld. Die
grendeltyd tuis was beslis die stilte voor die groot
woordstorm! Kyk gerus op ons D6kommunikeerder vir die volledige uitslae. Ons
plaas hier die hoogtepunte:
Kansvatter: Amonique Bence (graad 5,
Kwaliﬁseer vir Finaal), Xiewan Uekermann (graad
5, Kwaliﬁseer vir Finaal), Carissa Swanepoel
(graad 6, Kwaliﬁseer vir Finaal), Melezaan Marais
(graad 6, Kwaliﬁseer vir Finaal)
Podiumpret: Aidan Bence (graad 2, A+),
Amonique Bence (graad 5, A+), Carissa
Swanepoel (Graad 6, A+), Ruahard Nienaber
(graad 6, A+).
Groot FM: Aidan Bence (graad 2, A++), Anzèll van
Lingen (graad 4, A++), De Walt Nel (graad 6, A++),
Elandri Coetzee (graad 6, A++)
Radikaal: Aiden Bence (graad 2, A, kwaliﬁseer vir
streek se semi-ﬁnaal), Willem Brits (graad 4,
A+,kwaliﬁseer vir streek se semi-ﬁnaal), Carissa
Swanepoel (graad 6, A+,kwaliﬁseer vir nasionale
ﬁnaal), Elandri Coetzee (graad 6, A+,kwaliﬁseer
vir streek se semiﬁnaal.

Akademie en Covid...waar staan ons nou?
Heelwat bespiegelinge en opinies dwarrel deur die media- en
sosiale mediaplatforms rondom onderwys in Suid-Afrika en
leerlinge se akademiese oorlewing van die Covid 19-pandemie.
'n Onlangse artikel in Business Tech, “Here are the updated return
dates and plans for schools in South Africa” ( 16 Julie 2021)
beraam die verlies aan onderrig van laerskool-leerlinge op tussen
70 en 100%, wat neerkom op 'n volle jaar (en 93 dae tussen 15
Februarie 2021 en 30 Junie 2021 verloor).
Hierdie navorsing is gedoen deur die NIDS-CRAM (National
Income Dynamics Coronavirus Rapid Mobile Survey) wat bestaan
uit 30 navorsers van universiteite, die Departement van
Onderwys en die WNNR. En die week is die voorblaaie vol met
50% skooltyd verlore.
Waar plaas dit ons kinders in Laerskool Constantiapark?
Waar baie laerskole vanaf Februarie 2021 elke tweede dag skool
toe gegaan het, het ons elke dag kontaktyd en skoolbywoning in
plek gehad. Verlede jaar het ons vanaf 17 April 'n aktiewe
Kuberskool bedryf: 1627 video's is gelaai wat 7173 ure se kyktyd
was en 106266 kyke gehad het. In ons vraestellêer het ons 141GB
se data gelaai en 4917 lêers gestoor.
So het ons die klipperige pad in onderwys gelyk geskraap, sodat
ons kinders baie min van die onrus ervaar het. Ons
kurrikulumdekking is 100% in plek en ons kan ook fokus op die
wyer kurrikulum waarmee ons graag ons kinders ook toerus vir
akademiese ontwikkeling: kritiese denke, verwondering,
kreatiwiteit, leierskap, humor, veerkragtigheid, vindingrykheid,
nuuskierigheid oor die wêreld, uithouvermoë en waagmoed.
Ons het dus vanaf April 2020 nog nooit die aangepaste
kurrikulum gevolg nie, maar kon voluit op dreef bly met ons
Rooikatte. Ons kon vanjaar ook voluit in skooltyd ons verrykingskurrikulum volg. Vir die grondslagfase sluit dit skaak, musiek, kuns,
Zoeloe en rekenaarvaardigheid, asook die nuwe Codable in die
juniorrekenaarsentrum in.
Vir die graad 4- tot 7-leerlinge beteken dit Wiskunde-verryking in
ons rekenaarsentrum, Wiskunde-vaslegging en verrykende lees,
asook rekenaarvaardigheid in.

Hierdie is ons akademiese proﬁel sonder enige
afwatering en stroping, op koers soos in 'n normale jaar.
Ons is trots en gemaklik met ons kinders se toekomspad.
Ons sien steeds die vonkel en hoop in ons RooiKatte en
RooiSkatte se ogies en van moedeloos is daar min teken.

Hoe lyk ons gemiddelde uit die helikopter na Kwartaal 2?
Graad R:
Afrikaans 73.77%, Lewensvaardigheid 73.41% en Wiskunde
84.29%
Graad 1:
Afrikaans 77.02%, Engels 82.55%, Lewensvaardigheid 83.01%,
Wiskunde 81.23%
Graad 2:
Afrikaans 75.81%, Engels 77.84%, Lewensvaardigheid 83.80%,
Wiskunde 84.71%
Graad 3:
Afrikaans 79.71%, Engels 81.48%, Lewensvaardigheid 85.71%,
Wiskunde 80.84

Waaraan werk ons?
Boude wriemel so bietjie op die sitplekke en daarom gee
ons aandag aan tydsbestuur en stil sit en aandag behou,
want hierdie is 'n Covid-nasleep van by die huis werk
waarmee ons woeker. Om aandag en fokus te rek en te
strek bly ons ontwikkelingsdoelwit vir elke dag en elke
dag vorder ons verder en wen ons saam. Die boude
wriemel ook omdat ons, soos die lus ons tref kon yskas
toe stap vir 'n happie, met ander woorde ... dat ons moet
wag vir pouse vir die happie of die sappie. Maar selfs
met die bietjie uithou-en-aanhou dat ons onmiddellike
behoeftebevrediging kan nekomdraai, is ons besig om
met rasse skrede veld te wen ... ons is ampertjies voluit
weer in die wentelbaan van ouds.
As dit al is waaraan ons moet werk, hou ons steeds in
die hemel skool.
Dankie vir elke ouer wat hande vat en saam met sy kind
huiswerk doen, stilsit oefen en aandagspan rek en strek
totdat ons elke dag nog so bietjie langer kan fokus en
sterker word.
Opsom en léérwerk leer gaan tot in graad 12 vir elkeen
van ons Covid-generasie kinders altyd en immer die
uitdaging bly, omdat die natuurlike aanleer hiervan oral
oor 'n spoedheuwel is, maar as ons weet waarmee ons
ons kinders kan ondersteun en hulle toekoms so dien,
dan is en bly ons voluit steeds besig om ons kinders se
hoop en drome te laat maan toe vlieg.
CP is oppit! Ons praat engel en, al wriemel ons boude
nog so bietjie, is ons voluit op ons koers maan toe!

Top 10: Kwartaal 2
Top 10: Graad 4
Sonja de Bruin (92.99), Ruben van Niekerk (91.86),
Anzèll Van Lingen (91.75), Corné Pretorius (91.54),
Lua Coetzee (91.51) Reuben Spies(91.37), Kobus
Venter (91.09), Imke Nel (90.85), Bouillon van der
Westhuizen (90.50), Inge Hendriks (90.41).

Suid-Afrikaanse Wiskunde-uitdaging (SAMC)
is nie vir sissies nie, maar vir Rooikatte!
Franko Julyan (graad 5) , Line de Villiers (graad 6),
Jessica Chapman (graad 6), Marcus de Bruyn en
Wian Grobler (albei graad 7) het na die tweede
rondte van die Wiskunde-uitdaging deurgedring.
Baie geluk aan Wian Grobler, ons ramkat-Rooikat,
wat 'n brons sertifkaat verower het!

Top 10 Graad 5
Anaïs Verster (95.28), Amelia Smit (94.87),
Christiaan Matthee (93.35), Daniel Joubert (93.17),
Maya Verster (93.10), Amonique Bence (92.87),
Megan Loots (92.76), Juan Joubert (90.86 ), Sulize
Ackerman (90.48), Nikhan Brits (90.00).
Top 10 Graad 6
Casey Wilken (96.19), Elandri Coetzee (95.92),
Jessica Chapman (94.70), Landi van Wyk (93.94),
Melezaan Marais (92.77 ), Lené Badenhorst (91.62),
Moné Steynberg (90.48), Gerhard Viviers
(89.81),
Dante Slabbert (89.50), Liné de Villiers (89.37).
Top 10 Graad 7
Karla Van Rooyen (93.54), Larissa Molleman (93.29),
Inke Dittmer (93.04), Wian Grobler (92.51), Simone
de Leeuw (92.26), Julius Eybers (91.10), Wian Baard
(90.60), Keaan Viljoen (89.78), JJ Brits (88.47), Nadia
Steyn (88.25).

Slimmigheid vloei voort!

Wiskunde-slim

Skolierpatrollie
se nuwe span!
Kapteine: Lené Badenhorst
Kaptein: Matthew Burger
Span 1: Christoff van Schalkwyk (Leier), Henry
Smit, Julian van Heerden, Tansia Smit en Carissa
Swanepoel.
Span 2: Ruahard Nienaber (Leier), Xander Bukes,
De Walt Nel, Loë Myburgh en Kyra van der Walt.
Span 3: Amoné Oosthuizen (Leier), Anel Verster,
Markus Verster,Tania Vermaak en Alex
Oosthuizen.
Span 4: Juné Erasmus (Leier), Moné Steynberg,
Janke Schlenter, Jacques van Deventer en
Francois van Deventer.

CePie-boks is oppi ball!

Leierskap is vol aksie!

Ons vier RooiSkat-dag in Vrouemaand!

Kunstesentrum-uitslae
Kitaarleerlinge
Die Conspirito Klassieke Online
Eisteddfod
Graad 1 – 3
Declan Pretorius (A++), Hendrico Barwise
(A++), Daniël van der Walt (A++), Samuel
Viljoen (A++), Emke Grobler (A++), Elijah
Fullard (A++), Zander Scholtz (A+), Abigail
Boonzaaier (A+), Alwyn Neuhoff (A++),
Chloe Muntingh (A+), Esmé Bowes (A++)

Graad 4 – 5
James Booysen (A++), Conrad
Wilhuter (A+), Quonita Kruger
(A++), Aryn Matthee (A+), Inge
Hendriks (A++), Jeanette
Lindeque (A++), Nicole Floyd
(A+), Sarah Geel (A+), Ethan
Naudé (A++), Barend Viljoen (A+),
Riekert Ferreira (A+)

Graad 6 – 7
JG Vlok (A++), Tansia Smit (A++), Anke Stofberg
(A++), Lana Janse van Rensburg (A++), Pierre
Smith (A+), Ewan Venter (A+), Annomi Grobler
(A++), Logan Chapman (A++), Divan Joubert
(A++), Zanté Uys (A+), Joshua Gobler (A+),
Shaun Nell (A+)
CP-oudleerlinge
Lize-Mari Grobler (A++), Annomi Grobler
(A++), Shanae Grimes (A++), Reinhardt
Coertzee (A++), Netanya Bekker (A+), Lené
Bekker (A++),

LANDLOOPUITSLAE AGN KAMPIOENSKAPPE
ATLETE WAT ONDER DIE TOP 18 GEËINDIG HET:

Rooikat
-momente

'n Vol dag kan 'n man
moeg maak!

So moet 'n man mos lyk
op sy verjaardag!

Ons videospan in aksie,
want aksie is
‘n groot avontuur!

Juffrou Juanette zoom met Strepies
toe sy vanuit die kantoor moes
klasgee ... Strepies is bo-baas
in die klas.

As jy CP-Trots is,
is jy altyd trots
CP met hoe jy
jou wat doen!

Dieter Kriek
Kara van der Merwe
Roux du Plessis
Anzéll van Lingen
Tommie Cronje
Conrad Wolhuter
Alexi Nel
Liné de Villiers
Elandri Coetzee
Hannu van Zyl
Danté Slabbert

0/8
0/9
0/9
0/10
0/10
0/10
0/11
0/12
0/12
0/12
0/12

15de
14de
14de
13de
4de
7de
9de
1ste
11de
5de
14de

Hier kom 'n lekker Rooikat-ding!
CP-Trots se RooiKat-Basaar ... 'n groot, groter en grootste katte-basaar!

Graad R en RR is ROOOOOOOOOIIIIKATTE!

Ons eie CePie-boks, al is ons boks so bietjie kleiner!

SPEEL IS ONS WERK!

Markplein

VAKATURE 2022

Laerskool Constantiapark beskik oor 'n pos vir 'n gekwaliﬁseerde
Sielkundige/Maatskaplike werker.
Aanstellingsdatum: 1 Januarie 2022.
Vereistes: Gepaste kwaliﬁkasies in Sielkunde en/of Maatskaplike werk.
(Kwaliﬁkasie in beide sal 'n besliste voordeel wees.)
Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 September 2021.
Onderhoude: 21 September 2021.

Die beheerliggaam behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak indien die geskikte kandidaat nie gevind is nie.

Belangstellendes kan hulle CV met toepaslike kwaliﬁkasies stuur aan:
annieka.moolman@lscp.co.za

