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Willy Wonka en die ROOIKAT T E ROER!



Dis hóé  ons 'n erfenis bou! 
Groot waar dit saak maak, 
klein as dit elke lyfie vorm!

Rooikat-pappa, Jakkie  Louw, het sy nuwe liedjie, 
When Africa Smiles, saam met die RooiKatte en 
RooiSkatte 'n erfenis laat word! 

Klik en kyk: 
https://www.youtube.com/watch?v=fgixtKQ9UCU

Kwartaal 4 KNIPOOG!

30/09:     2022-Skryfbehoeftelyste op D6 
14/10:       Kuierdag vir  2022 se Graad R en RR
28/10:      Algemene Jaarvergadering
12/11:  Formele Assessering begin vir graad 7.
15/11:  Formele Assessering begin vir graad 4-6.

Oud-CP's
Altyd  lekker om nuus en mooi van oud-CP's te kry!   
Abby Moolman speel in die Waterkloof-orkes en was 
hier by ons me. Chrissie-Jane Stassen vir jare! Klik 
gerus op die skakel en luister na die mooie klanke!

BEETHOVEN SCHERZANDO
https://youtu.be/4iS06F8-43Q

Ons lees die 
aansteekborde tydens 

pouse!

https://www.youtube.com/watch?v=fgixtKQ9UCU
https://youtu.be/4iS06F8-43Q


OPVOEDING IS SOOS BOOMPLANT 

My oupa Gustav Adolf Kurt Dey het aan die begin van die vorige eeu saam met sy gesin uit Duitsland na Suid-
Afrika geëmigreer. Gevolglik was ek nog altyd baie trots op my Duitse herkoms. Die droom om aan die Berlynse 
Marathon deel te neem is 'n droom wat ek al etlike jare koester. Vir 'n lang tyd was die seëvierende Haile 
Gebrselassie van Etiopië wat in 'n wêreldrekordtyd in 2008 die einste marathon voltooi, waar hy deur die 
Brandenburg Hek hardloop, my rekenaar se skermskut. 

My planne was vir 2020 mooi in plek met vliegkaartjies, verblyf en 'n gesogte deelnemersinskrywing. Die 
Oktobervakansie sou mooi saamspeel om perfek met die oorsese reis saam te val. Maar helaas, soos die 
Koronavirus talle planne vir groot gebeurtenisse soos die Olimpiese spele gefnuik het, het my beplande 
marathon ook in die hek geduik. Gelukkig kon al die planne vir 'n jaar uitgeskuif word, maar ongelukkig het die 
geskuifde vakansies nie hierdie keer saamgespeel nie. Met 'n verlofvorm van ons Kringbestuurder in die sak en 
talle hekkies wat Covid-regulasies gestel het, is my visum ter elfder ure toegestaan en kon ek letterlik ure later op 
die vliegtuig op pad na Berlyn wees.

Ek het uiteindelik my droom om aan die wêreld se mees gesogte marathon te kon deelneem op Sondag 26 
September verwesenlik. Dit was 'n absolute belewenis om letterlik in die 
voetspore van voormalige ikone, wat die huidige wêreldrekordhouer Eluid 
Kipchoge insluit, wat juis die rekord in die einste marathon opgestel het, te kon 
volg. 

Benewens die geskiedenis van hierdie roemryke stad, die musiek, kultuur en 
absoluut gedissiplineerde stadsbewoners  wat ek ervaar het, deel ek graag een 
ervaring wat my as opvoeder en ouer bybly. By die foto hier langsaan staan ek 
by 'n majestueuse eikeboom. 'n Dag na die marathon moes ek 'n paar ledige ure 
verwyl voor die terugvlug. 'n Besoek aan die Olimpiese Stadion waar die 1936 
Spele gehuisves is, was my besluit. Hierdie eikeboom reis net binne die ingang 
van die ewe indrukwekkende stadion die blou lug in. Dié boom is uit erkenning 
aan ene Victor Pupblieski geplant. Hy het homself beywer om die stadion te laat 
oprig – sy onvermoeide pogings is beloon en die stadion het ten spyte van talle 
uitdagings gestalte gekry. 

Eiekebome het 'n onlosmaaklike deel van die 1936 Spele gevorm. Eikeblare is in 
die lourierkranse gevleg wat aan die wenners op die wennersrostrum 
oorhandig is. Die gouemedaljewenners het ook 'n saailing ontvang wat gevolglik 
wêreldwyd geplant is. Ek het terstond 'n takkie droë eikeblare langs die boom 
opgetel en in my rugsak gedruk met die volgende besef:

Om 'n droom te koester wat uiteindelik waar word is soortgelyk om 'n boom 
te plant en om op te voed. Soos 'n boom geplant word om koelte vir 'n volgende 
generasie te verskaf voed ons as ouers en onderwysers kinders op om in die 
toekoms 'n geslag volwassenes te lewer wat hulself as verantwoordelike 
landsburgers laat geld. Ons plant ook bome wat skadu gaan gooi waarin onsself 
nooit sal sit nie, maar wat skadu sal gee vir die vir wie ons lief is wanneer hulle 
dit nodig het. Mag ons almal wat op enige manier onsself opvoeders noem, soos 
Victor Pupblieski, met groot oortuiging, onwrikbare vertroue en 'n trefsekere 
geloof kinderbome bly plant wat in die toekoms lewenskoelte vir dié om hulle 
sal verskaf.

Mag u almal 'n welverdiende ruskans geniet indien dit u beskore is. 

Baie liefde

Dr. Louis Dey



Sugar Bay Selfone by ons seniors

Sugar Bay bied vir elke RooiKat wat 'n vakansiekamp vir 
hierdie jaar boek, R700 afslag, omdat hulle van 
Laerskool Constantiapark af kom. Ouers wat van hierdie 
aanbod gebruik maak, moet asseblief net meld dat hulle 
van Laerskool Constantiapark af 'n bespreking doen. 
Juffrou Marna, wat jaarliks saam met die graad 7's by 
Sugar Bay kuier: “ 'n Stukkie kinderhemel op aarde.  Ons 
CP's geniet hierdie juweel elke jaar ongelooflik.  By Sugar 
Bay kan almal na hartelus speel en baljaar van sonsopkoms 
tot die son groet vir die dag.  Binne 'n veilige borrel ontsluit 
ure se pret en plesier sodat tyd verby vlieg en niemand wil 
huiswaarts keer nie.”

Met Covid saam het selfone 'n nuwe hulp in graad 4 tot 7 
se akademiese klasse  geword wat in 'n ommesientjie in 
'n euwel kan verander en daarom gesels ons voor dit kan 
gebeur.

Selfone mag slegs met personeel se spesiale 
toestemming vir akademiese doeleindes gebruik word. 
Ons moes hierdie aanpassing maak omdat leerlinge hulle 
eie werk in die tale moet redigeer en hulle nie 
woordeboeke mag deel nie. Ook het ons tydens die 
Kuberskool wonderlike onderrigplanne soos Kahoot! 
ontdek wat leer versnel. MAAR selfone is steeds 'n taboe  
buite die akademiese toesigsituasie en moet afgeskakel 
in tasse wees. Selfone mag slegs onder streng toesig 
gebruik word tydens redigering van werk of as 
hulpmiddel tydens onderrig. Assesserings  wat 
redigering vereis, vind slegs een maal per kwartaal plaas 
in die tale. 

Waar formele assessering se finale weergawe geredigeer 
word, bly die opsie steeds om 'n woordeboek van die 
huis af te bring, want geen handboeke/woordeboeke 
mag gedeel word nie. Hierdie opsie se uitkoms is weer 'n 
swaarder tas. 

Dus: Saam met vryheid kom verantwoordelikheid  en 
daarom versoek ons mooi dat ouers ook met  Rooikatte 
die grense van selfoongebruik deurtrap, anders gaan ons 
in onlekker situasies beland.  Die grense is die afgelope 
jaar mooi  eerbiedig en toe kon almal baat  by die 
selektiewe  gebruik van selfone onder toesig  as deel van 
akademiese uitnemendheid. As ons die grense nie meer 
kan eerbiedig nie, sal ons die gebruik moet staak. Kom 
ons leer ons Rooikatte sommer nou al dat daar perke is  
sodat ons veilig kan bly in die kuber maar ook kan blom 
in die klas.

'n Man wat wil 
ondersteun, 
maak 'n plan.



Aanvangsfooi vir 2022

Ons groet  Tannie Sonja na 25 jaar!

Die 2022-aanvangsfooi van R1700 vir gr. 1 tot 7-
leerlinge is voor of op 30 September 2021 betaalbaar. 
Waar die aanvangsfooi in paaiemente afbetaal word, 
moet die  laaste afbetaling teen 30 November 
afgehandel wees.

Merietefunksies 2021

Ons merietefunksies vind in die Oosterlig kerk plaas.  
Dit sal steeds net ons RooiKatte en RooiSkatte kan 
wees wat bywoon. Dit sal wel lewendig uitgesaai word 
dat die  hele gesin sal kan loer van oral.  Ons sal die 
skakel vroeg elke oggend stuur.

Ons liewe 
kantoortannie, 
wat elke sentjie 
wat skool toe 
kom elke dag 
getel het, groet 
ons na 25 
lojale jare en 
kan nou 
sommer net 
lekker ouma 
wees. Sy lyk 21 
maar tree af en 

gaan nou  lekker ander dingetjies doen wat haar hart 
ook bly maak! Ons leiers het haar met 'n erewag 
ingewag op haar laaste oggend! Dankie vir 
onsbaatsugtige diens en dat Laerskool Constantiapark 
in jou hart lééf!

26 November

29 November

30 November

1 Desember

Merietefunksie: Graad RR, R & 1

Merietefunksie: Graad 2 & 3

Merietefunksie: Graad 4 & 5 

Merietefunksie: 

Graad 6  (oggend) & 7 (18:00)

Ramkat-Rooikatte, Jan (ons bussiebestuurder) en Matthew Beukes in graad 7, is helde! Jan het CP-maats by Pro CP kom 
oplaai toe hy opmerk  dat daar iewers in die omgewing 'n huis brand. Hy het soontoe gehardloop en die dame van die huis 
laat weet hul huis brand. Jan en Matthew het met 'n bak water en later die tuinslang die vuur probeer blus. Die brandweer is 
deur CP-ouers geskakel! Jan en Matthew maak 'n formidabele  Rooikat-brandblus-span!

Huis brand in Menlyn en Rooikatte spring in om te help!



Dankbaarheidsdag



Ons sit handjie by van buite ... 



Ons Graad 7's tel nog net 100 CP-slapies!



Almal woeker iewers Akademies

Ons mooi Mediasentum is weer oop!



                          Lentevrolikheid   

Kyk die Lentemobiele  

Die 
wen-

mobiel!



FAK se Internasionale EKSPO! 

Ons eerste formele  e-assessering!

Akademie
Vanjaar se FAK Internasionale Afrikaans-Ekspo spog 
met 4000 inskrywings! Laerskool Constantiapark het 
gesorg vir 'n allemintige 77 inskrywings!

Ons het 'n internasionale wenner! Ons tone krul 
van lekker!
Baie geluk aan RooiSkat, Landi van Wyk (graad 6), 
wat as internasionale wenner in die Kortverhaal-
afdeling aangewys is!

Landi van Wyk

Jayden Kolesky Martin WaltersLua Coetzee

Brandi vd Westhuizen

Lumari Schoeman 

 Ané Jansen 
Nog sterprestasies:  
Jayden Kolesky (graad 7, Poësie-
afdeling, 92%), Martin Walters (graad 5, 
Fotografie-afdeling, 90%), Lua Coetzee 
(graad 4, Poësie-afdeling, 88%)
Brandi van der Westhuizen, Lumari 
Schoeman en Ané Jansen (al drie in 
graad 7, Opstel-afdeling, 86%)



Nog 'n SA-kampioen!   Zante Uys is 
aangewys as Miss Pre Teen RSA! Raai-raai watter Rooikat vier die 

lente so vrolik? Ons mnr. Heinrich, 
eerstespan-rugbyafrigter, natuurlik!

Ons Juffrou Nirene is verloof!

Tema-klas van ons kreatiewe juffrou Corlé 

Ons Bybelkennis-span wat met die uitdunrondtes 
reeds die derde nasionale posisie ingeneem het, oefen 

steeds voluit vir die landswye finaal.

RooiSkat-uitdaging! 
Probeer bietjie dié met ‘n 

rooi lintjie en laat ons 
registerklas-juffrou óf -

meneer ‘n foto neem!
Of stuur sommer self 'n foto na 

!annieka.moolman@lscp.co.za

Ons Ramkat-Rooikatte in die Bloubulspanne: 
Wian Baard  en Hendré Ehlers

http://annieka.moolman@lscp.co.za


Ontmoet ons 

Excel-Kahoot-kampioene!
Beroepedag! 

Eendag as ons groot is...

Juffrou Esmé se graad R-klas is  tydens pouse met 'n 
storieboek-voorlesing deur drie graad 6-dogters, 
Moné Steynberg, Lana Janse van Rensburg en Emily 
Burger, verras. Die voorlesing en rekwisiete was 
alles hulle eie inisiatief. Hoe lekker is dit nie as ons 
groot maatjies vir ons klein maatjies verras en lees 
nie!

Dok Dey bederf ons klein maats met 'n storie!Ons maatjies lees vir mekaar!

Kreatiwiteit is
intelligensie 

wat pret het!
Ons koppies 

gons van idees!



Is jy 'n Voortrekker, oud-Voortrekker of net 'n 
ondersteuner? Dan MOET jy hier lees:
Die Voortrekkers vier Donderdag 30 September hulle 
90ste bestaansjaar met 'n geskiedkundige konsert wat 
op die vooraansig van die Voortrekkermonument 
projekteer word. 
Adam Tas, Jak de Priester en Pieter Smith sal die 
lekkerste sangvermaak in Afrikaans aan oud en jonk 
verskaf. Die konsert word op 30 September en 15 
Oktober aanlyn uitgesaai. Kaartjies beloop slegs R150 
per toestel en met 'n toegangskaartjie sal jy 'n skakel 
ontvang waar jy die konsert vanaf jou selfoon/rekenaar 
kan kyk.

Moenie hierdie spesiale geleentheidskonsert misloop 
nie.

Koop jou kaartjie NOU!
https://tickets.tixsa.co.za/events/22617

Voortrekkers:  Min slapies! 

Fotografie

Erfenisfees is 'n veld vol feestelikheid!

https://tickets.tixsa.co.za/events/22617


 Blikkie vir blikkie bring elkeen sy stukkie omgee en 
gee ons baie om vir die wat min het!



SPORT

Swem: Huisgala



Ons eerste netbalspan is SA-KAMPIOENE!

Ons hokkie sorg vir 'n vrolike en feestelike wegtrek met 'n erewag... en toe gaan maak 
ons netbal-RooiSkatte amok en word naas die Gauteng-kampioene ook die SA-O/13-kampioene!



HOKKIE SKAAK

Ons 3 maats wat aan die Gauteng-Noord-proewe 
deelgeneem het, het uitstekend presteer!

Aiden van der Merwe het 3de geëindig in die O/8 
ope-afdeling.

Alexia Jansen en Kara van der Merwe het gesorg vir 
groot aksie in die O/10-meisiesafdeling.  Na 'n 
moeilike wegtrek waar hulle nie een spel gewen het 
nie, moes die twee teen mekaar speel.  Alexia het vir 
Kara gewen, en van daar af het die twee so mooi 
terugbaklei!  Alexia het van daar af al haar rondtes 
gewen en het in die laaste rondte die voorloper, wat 
toe nog onoorwonne was, geklop om vir haarself 'n 
3de plek los te speel. Dit is uitstekende resultate, 
veral vir iemand wat vir die heel eerste keer aan die 
proewe deelneem.  Kara het net so mooi teruggeveg 
en het in 7de plek geëindig. Sy het ook 'n prys 
ontvang vir die "biggest upset" omdat sy die meeste 
range opgeskuif het tydens die toernooi, al eindig sy 
nie onder die top 3 nie.

Megan Loots. Ligte Musiek 
Kunswedstryd 11 Sept 2021. A+ A+ 

A+ A



Ons wiele het woema tot op die maan!



Die hóé ons die wát se wiele laat sing!



Ons ontdek onsself!

Ons begin met kleikossies tot 
ons ons eie kossies kan maak...Vra jy vir Rheben 

watter prentjies wil 
hy graag op sy 
verjaarsdagkroon hê, 
dan sê hy: "Vir 
Rooikat, juf!”



Graad R en RR vier ook saam Roald Dahl-dag



Markplein






