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Rooi, rooier, Rooikat-kersvader!



Terugkyk is weerkyk en inkyk 

Wanneer die Graad R-Rooikatjies die waardelied – geskryf deur 'n oud-CP, 
Elana Neethling – uit volle bors aanhef met bewegings en al, eindig met die 
woorde: “Dis Liefde, Respek en Lojaliteit – dit is hoe 'n CP leef, O JA!”, word 
die beweging wat die woord “Respek” aandui uitgebeeld deur hul arms 
liefderik om hulsef te vou. Dit is asof die waarde van Respek standvastig in 
die middel van die ander twee waardes: Liefde en Lojaliteit stelling inneem.

Mens kan skaars glo dat dit byna twee jaar gelede is toe die skool vir ons 
kinders op 17 Maart 2020 abrupt tot 'n einde gekom het met 'n vervroegde 
herfsvakansie in 2020. Wat die jaar moes wees wat talle ondernemings se 
strategieëbeplan het as 'n jaar van 20/20 visie, het toe uiteindelik twee jaar 
geword waarvan die vooruitsigte oor die toekoms toe alles behalwe helder 
daaruit sou sien. 

Aan die einde van 2021 het ons die geleentheid om terugskouend weer te 
kyk, terug te kyk, in te kyk en te reflekteer. Dit is wat ons doen as ons RE 
(weer) SPEK (kyk) -TEER. Dit blyk interessant om waar te neem wat die effek 
van die pandemie op die triade van ouers, kinders en onderwysers van Laerskool Constantiapark was.

Dit is insiggewend om te kon sien hoe ons ouers dadelik hande met ons skool geneem het en al die nuwe maatreëls met begrip aanvaar 
het om sodoende die veiligheid van almal op die skoolterrein te kon verseker. Op 'n afstand het ouers deur die skoolheinings stip bly 
kyk tot hul kosbaarste besittings om die draai van 'n skoolgang verdwyn het. Een na die ander het ons omgee-ouers nood in ander 
ouerhuise raakgesien en fisiek en emosioneel daar gaan hand bysit waar dit nodig was. Die tol in sommige families was hoog waar 
geliefdes aan die gevreesde virus ontkom het. Die indrukwekkende wyse waarop daar liefdevol laer getrek is in die CP-
ouergemeenskap was aangrypend om te beleef. 

Onderwysers het getrou aan hul professie die kinders wat aan hulle toevertrou is steeds as die middelpunt van hul dag hanteer. 
Alhoewel verskeie aanpassings gemaak is om opvoeding en leer te laat gedy, het die kind se belang sentraal bly staan. Dit het nou 'n 
ander kyk geverg om kinders se harte te kon raaksien. Kinderoë agter maskers was nou al waarmee leerkragte die behoeftes, vreugde 
en nood kon raaksien en dienooreenkomstig optree. 

Kinders se veerkragtigheid om op veranderde omstandighede te reageer sal ons altyd uit hierdie tyd bybly. Aanvanklike onaardse 
stiltes op die pawiljoen waar hulle vroegoggend gewag het om klas toe te verdaag het in 'n ommesientjie plek gemaak vir normale – 
weliswaar ietwat gedempte – kindergeluide. Dit was verblydend om kennis te neem dat kinders eerder by die skool wou wees as tuis 
studeer. Dis hoe dit hoort: 'n Rooikat tussen ander Rooikatte!

Ons is baie dankbaar dat ons geliefde skool die hele jaar volledig kon terugkeer skool toe. Die effektiewe wyse waarop akademie by 
ons skool in 2020 steeds baasgeraak is met kreatiewe modusse van onderrig het die gevolg gehad dat ons akademies ons plek as 
uitnemende onderriginstansie kon bly inneem.

Namate die skoolomgewing stelselmatig onlangs begin normaliseer het en ons weer toenemend toegevoegde waarde kon lewer tot 
ons kinders se skoolomgewing, is ons dankbaar oor elke faset wat voorheen vir ons vanselfsprekend was. Hokkie- en 
krieketwedstryde, atletiekbyeenkomste, kooroptredes en dergelike meer was weer aan die orde van die dag. Selfs 'n aangepaste 
kaskardag en ons tradisionele Spelathon was weer deel van die spyskaart waarin Rooikatte na hartelus kon deelhê.

Om namate die wêreld soos ons hom geken het weer in sy bekende gedaante bietjie-vir-bietjie te kon sien terugkeer is 'n voorreg. Ons 
kyk dankbaar terug oor  'n  nasionale bloeityd wat strek van Bybelkennis en ons koor tot netbal, landloop en toe... toe stroom die 
prestasies in uit bykans elke akker waar ons skool woeker.

Om die woord “nasionaal” te mag gebruik, is en bly 'n enorme voorreg. Dit is waar ons onsself as skool sien. 'n Skool wat nasionaal op 
verskeie terreine maar veral op akademiese gebied deel vorm van die beste Onderwysdistrik in Suid-Afrika. Om nasionaal gereken te 
word op alle terreine waarmee ons onsself besig hou. 'n Skoolomgewing waar middelmatigheid net eenvoudig nie 'n opsie is nie.

As ons dan na 'n tyd terugkyk met 'n weerkyk en ook die geleentheid smaak om in te mag kyk, is dit met 'n diepe dankbaarheid dat ons 
kennis neem van wat hierdie ongenaakbare tyd aan ons skoolgemeenskap gedoen het. Dit het ons tot 'n hegte eenheid saamgesnoer 
waar 'n offervaardige omgee en  'n wedersydse raaksien van mekaar die tafel dek vir 'n 2022 waarna ons met opgewondenheid kan 
uitsien.

Mag die feesseisoen wat voorlê vir elke lid van ons dierbare skoolgemeenskap een van vrede, gemeensaamheid, goedheid en guns 
wees! 

Dr. Louis Dey
HOOF



Rooikatte se spore op die maan vanuit 'n nasionale baan!
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Gr. 6 Span-Redenaars
Naaswenner: Nasionaal Artistatue 

Derde plek in nasionale uitdunrondte.



2022 in die visier! 

Ons gee, net om die wegtrek makliker te maak, 'n inloer tot die eerste week-en-
'n-half van 2022 deur die verkykerlens: 

Dagboek-Dinge

30/11   Merietefunksies 
begin.

10/12   Rooikatte kry 
rapporte! (08:00 – 
09:00)

10/1     Skool begin vir personeel.

                Administratiewe kantoor gooi  deure oop vir die nuwe skooljaar!

11/1     Kuierdag vir graad R/RR en 1:  Saam met mamma en pappa na die klasse!

                Graad R: 08:00 en Graad 1: 10:00

                Inloerdag per afspraak (Graad 2-7) 

12/1     Skool begin vir RooiKatte en RooiSkatte vir 2022: JY skryf  JOU storie!

 Graad R- en RR-atletiek (18:00)

13/1 Graad 1-atletiek  (18:00)

14/1  Atletiek-Huissport (08:00-14:00)

17/1    Voortrekkers: Kwartaalopening

18/1    Klasvergaderings en algemene inligtingsvergadering vir Gr.2 - Gr. 7:  
DAGBOEK DIE  DATUM!

Merietefunksies
Graad

Graad RR & R

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Graad 4

Graad 5

Graad 6

Graad 7

Datum

30 November

30 November

1 Desember

1 Desember

1 Desember

2 Desember

2 Desember

2 Desember

Tyd

08:00

10:30

07:30

09:45

12:00

08:00

10:30

18:00

Algemene regulasies tydens die merietefunksies:

• Ons kan slegs 2 ouers per leerling by die funksie akkommodeer.
• U moet asseblief te alle tye u masker korrek dra, dit geld ook vir buite die 

kerkgebou. 
• Handhaaf asseblief te alle tye 'n gesonde sosiale afstand van enige persoon buite u 

direkte familiekring.
• Saniteer asseblief u hande wanneer u die kerkgebou binnegaan.

Elkeen van ons se ondersteuning van die  protokol maak dit moontlik om  ouers as toeskouers 
en ondersteuners te mag verwelkom sonder dat ons mekaar se  veiligheid in gedrang bring.

Ouers neem hulle kinders saam met hulle kerk toe vir die merietefunksies en kinders 
ry weer na die funksie saam met hulle ouers huis toe. 
SLEGS maats wie se ouers nie die funksie kan bywoon nie en wat nog elke dag skool 
toe kom, stap saam met die graadhoof kerk toe en terug skool toe.

2202



KWARTAAL DUUR AANTAL WEKE AANTAL DAE OPENBARE
VAKANSIEDAE

AANTAL SKOOLDAE

(10)12 Januarie - 17 Maart

05 April - 24 Junie

19 Julie - 30 September

11 Oktober - 14 (15) Desember

Totaal

10

12

11

10

43

47 (49)

59

54

47 (48)

207 (210)

0

5+1

1+1

0

6+2

47 (49)

53

52

47 (48)

199 (202)

OPENBARE VAKANSIEDAE 2022

1 Januarie

21 Maart

15 April

18 April

27 April

01 Mei

02 Mei

16 Junie

17 Junie

08 Augustus

09 Augustus

24 September

16 Desember

25 Desember

26 Desember

27 Desember

Nuwejaarsdag

Menseregtedag

Goeie Vrydag

Gesinsdag

Vryheidsdag

Werkersdag

Openbare vakansiedag

Jeugdag

Skoolvakansiedag

Skoolvakansiedag

Nasionale Vrouedag

Erfenisdag

Versoeningsdag

Kersdag

Welwillendheidsdag

Openbare vakansiedag

SLEUTEL

Naweke

Administrasiedae

Skooldae

Openbare vakansiedae

Skoolvakansie

Skoolvakansiedae

2022-SKOOLKALENDER
Januarie 2022

April 2022

Julie 2022

Oktober 2022

Februarie 2022

Mei 2022

Augustus 2022

November 2022

Maart 2022

Junie 2022

September 2022

Desember 2022



Liewe Ouers

Drie graad 5 Rooikat-Ramkatte verskyn net so knap voor die finale assesserings skielik terwyl 

ek op die stoepe tussen klaswisseling beweeg. Hulle maak 'n formidabele trio en staan breë 

bors voor my met kamma-kamma ID's wat oopflerts om pengetekende gesigte en die woord 

ESKOM te vertoon. Die lag begin borrel in my, maar ek besef gou ... dis vir dié Rooikat-manne 

'n ernstige saak. Hulle staan inderdaad nóg nader en laat kragtig hoor: “Juffrou, ons is van 

ESKOM en jy word ge-fine!” vir 'n oomblik is ek effe oorbluf en vat half meganies die fine wat 

in my hand gedruk word, maar toe ek afkyk, lees ek: FINE FOR TAX EVASION! Dat Eskom se 

bestuursreikwydte nou sover kan strek! Dit lyk wel na 'n besliste effektiewe koalisie tussen 

ESKOM en SARS  ... dis asof hulle soos Rooikatte begin dink: sáám is ons sterker! Ek wil nog 

teestribbel, maar helaas nie Eskom of SARS of die nuwe sjerrifs op die CP-gang laat teepraat 

toe nie. Ek vat my fine dapper, vou dubbel soos ek lag, en beloof om Eskom te dien en my fine 

vir tax evasion te betaal! Tevrede trek die manne weg, want om fines uit te deel is ernstige 

werk! Ek is seker André de Ruyter en SARS sal beurse aanbied dat sulke talent deel van hulle 

span kan word.
Die einste week van my Eskom-wat-my-vir-tax-evasion-fine  ry ek skool toe in Eskom-robot-
donkerte. Op die hoek by Plantland, net onder die skool, is dit chaos en dis spitsverkeer. Soos 
ek die robot-donkerte nader besef ek: dis wild soos karre net ry en dis 'n toonbeeld van 
onmiddelike behoeftebevrediging-in-aksie, want elkeen se dringende vroegoggend-
bestemming blyk die belangrikste een te wees.
Skielik uit die niet, verskyn daar 'n man van die straat af in die middel van die interseksie. Hy 
begin in sy gehawende klere met 'n geel beffie eenvoudig die verkeer reguleer.  Instinktief wil 
jy hom ignoreer, want dis Afrika en vreemde dinge verskyn en verdwyn hier en 'n mens wil-wil 
ook hier sommer jou eie ding doen, maar dan is dit asof almal gelyk besef: as jy hom ignoreer,  
is die gevolg 'n reusagtige botsing.  Die man in die baan langs my gooi sy hande in frustrasie en 
protes op, maar kom met skreeuende bande  tot stilstand en wag vir die handjie van die 
middel-man om hom vorentoe te laat beweeg.
In 'n ommesientjie is daar orde en jou oë bly ferm gevestig op die figuurtjie in die middel in sy 
afgetrapte skoene, maar met vuur in sy hande en 'n stuk energie wat deur sy hele lyf vibreer. 
Almal doen summier soos sy hande beduie en dis asof die ordelike verkeersvloei van 'n 
gewone oggend net in plek val soos van ouds. Hy gaan beslis nie met sy vroegoggend werkie 
wat hy vir homself gegryp het, 'n huisie by die see verdien nie, maar hier tree hy vorentoe om 
beheer oor die chaos op te eis. Dis vir my  so inspirerende voorbeeld van leierskap opneem en 
'n verskil maak, sonder dat jy wag vir 'n  baadjie of 'n balkie!
My Eskom-manne en die robot-verkeersman is my persoonlike hoogtepunte vir 2021, want 
tussen lag vir energie en vonkel in ons Rooikat-manne en versomming oor die energie en 
entoesiasme van die robot-man besef ek:  as ons koppe oplig en weer ons oë op die wêreld om 
ons rig, sien ons verby maskers en ontdek weer dit wat ons inspireer! Ons het geleer om so 
versigtig te beweeg, dat geleethede om ons verskyn en verdwyn en ons nie deel word van dit 
nie.
2021 was 'n jaar om te onthou. Om 'n vonk binne die donkerte aan te steek, is daar lig en lus 
vir lewe nodig. Om die vonkel  te vind in alledaagse leef en dit ráák te sien en dubbel te vou 
van lag,  dís wat ons versigtig-asemhaal-bestaan-van-nou weer vonk laat kry!

Mag 2022 vir ons baie vonkel bring en genoeg geleenthede om te lag en verwondering te 

ervaar! Mag ons Rooikat-manne baie Eskom tax evasion fines uitreik en die robot-man iewers 

hoor hy is 'n vonk in die donker. Mag elke gesin mekaar opnuut waardeer, koester en stukkies 

vrede sáám vashou. Mag elke gesin mekaar in die oë kyk en mekaar se harte vashou met 

deernis en sagtheid en elke gesin weer ontwaak binne onvoorwaardelike liefde en samesyn.

Annieka Moolman

Redaktrise/ Adkunkhoof

Klik hier en luister na die klein dialoog van bekendstelling wat die Eskom-manne voorberei 

het, toe ek mooi vra vir inloer dat ek 'n foto kan neem! https://tinyurl.com/EskomRooikatte

Graad 5-Rooikatte, Eskom en die fine vir tax evasion!

https://tinyurl.com/EskomRooikatte


As leer anders word, 

leer ons meer en lekkerder!  

INLOER-AFSPRAKE  
JANUARIE 2022

Graad 2 tot 7 se ouers en Rooikatte kom vir 'n flinke 10 
minute se inloer. Ontmoet die Rooikat-voogonderwyser 
vir die nuwe jaar in die nuwe graad en kom kry 'n 
bondeltjie solank huis toe dat die opwinding  kan begin 
borrel!

Hierdie afsprake is moontlik vanaf 08:00 die oggend op 
11 Januarie tot 16:00. Die skakel  vir besprekings word 
vroeg in die nuwe jaar gestuur.

Onthou om te onthou wat op D6 waghou:

• Skryfbehoeftelyste vir 2022
• Merietebeleide vir  Akademie, Sport- en 

Kultuuraktiwiteite vir die merietefunksies.

Waarvoor om nie op D6 te soek nie ... Klaslyste!

• In die lig van die Popi-wetgewing mag klaslyste nie 
sigbaar wees op oop kommunikasiekanale nie. 

• Sommer so saam met die Inloer-afspraak se 
besprekings sal ouers 'n e-pos ontvang met u 
RooiKat of RooiSkat se klas en voogonderwyser. 

Die Popi, die Rooikatte 
en WhatsApp

Die media en kommunikasieplatforms basuin oral  
privaatheidsklousules uit. Die Popi-wetgewing vir die 
beskerming van persoonlike inligting is 'n nuutjie wat ons 
moet bestuur. 
Inligting wat op WhatsApp-groepe verskyn moet gefilter 
word en ouers sal ongelukkig weer op uitnodiging  by die 
2022-WhatsApp-groepe moet aansluit.  Ons sal via die 
2021-klasvoorsitters en me. Karin van Eck alles mooi 
bestuur, dat dit gemaklik kan gebeur. Ons sal net so bietjie 
moet nuut dink oor verspreiding van foto's via die kanaal en 
gesprekke sal ook gefilter moet wees: enige ander mens se 
naam mag eintlik net deur homself   in kommunikasie 
aangewend word. Elke ouer is self aan die stuur oor hoeveel 
van sy eie privaatinligting  waar mag verskyn en wat moet 
verdwyn.  Ons sal dit per toestemmingsvorm hanteer aan die 
begin van 2022.
Ons leef so mee met mekaar in klasse en aktiwiteite  se WA-
groepe, maar die wet het kom afluister. Die wet is amper 
soos die inluistertannie op  die ou draaitelefone van die  
plase: wat jy sê moet versigtig oordink word en niemand kan 
meer oor  'n ander op openbare platforms gesels nie. Ons sal 
die wet net geen afluisterkansie gee nie, want ons is 
RooiKatte en RooiSkatte en  nou fluister 'n Popi  in ons oor. 
Ons oor, hart  en hand sal soos altyd 'n weg vind  na mekaar, 
daarom, waar ons moet help, gryp ons sommer die regte-
egte foon en laat ons stemme direk met mekaar weerklink.
Ons trek vars en vrolik, maar ook veilig en vrolik weg in 
2022. Die koers is reeds met kundige advies reggeskud  vir 
Rooikatte om sommer dadelik te kan roer in Januarie!

20
22

Gaan loer hier in deur op die skakel te klik en wys 
vir elke Rooikat, want die wêreld is 360 grade 
groter as net die klaskamer: 
https://static.kuula.io/share/79QMS

https://static.kuula.io/share/79QMS


Ons leiers vir 2022!

Leier-Komitees
Onderhoofseun:  AKADEMIE

Hannu van Zyl
Amelia van Wyk

Carissa Swanepoel
Casey Wilken

Christoff van Schalkwyk
Danika vd Merwe

Janke Young
Jessica Chapman

Landi van Wyk
Markus Verster

Melezaan Marais
Mika Rautenbach
Moné Steynberg

Onderhoofseun:  KULTUUR
 Bern du Toit 

Amoné Oosthuizen
Anel Verster
De Walt Nel

Hendré Roux
Janke Schlenther

Jason Zeeman
Jayden Fourie
Juné Erasmus

Kayla van Rensburg
Kaylen Hamman

Leeloo Groenewald
Tania Vermaak

Onderhoofdogter:  SOSIAAL
Lené Badenhorst
Arno Terblanche

Carlo Brits
Danté Slabbert

Dihan Jonck
Emily Burger

Jacques van Deventer
Marc-Owen Wiggins

Marzé van den Heever
Mieke Taljaard

Ruahard Nienaber
Zelminé de Swardt

Onderhoofdogter: SPORT
Elandri Coetzee

Bianca Brewis
Gerhard Viviers
Hendré Ehlers

Henry Smit
Jannes Erasmus

Jéan Cloete
Kyra vd Walt

Liné de Villiers
Marli Vermeulen
Matthew Burger

Rocco Janse van Rensburg

Hoofseun 2022:  
Hoofdogter 2022:  

Gerhard Viviers
Landi van Wyk



Leierinhuldiging

Redaksie

Dr. Louis Dey
 (Hoof en bewaker 

van die poorte)

Me. Izelle Cowley 
(Bemarkingsfoto's)

Baie dankie ook aan me. Alet van der Merwe,  een van ons RooiKat-ouers, wat  met 'n  laaste deeglike oog vir ons proeflees . 

Me. Elani Swanepoel 
(Ontwerp)

Me. Lucelle Gilbert  
(Ontwerp)

Me. Ilse Biggs 
(Proeflees)

Me. Annieka Moolman 
(Redaktrise en samesteller)



Liewe CP's

Hierdie is die laaste keer hierdie jaar 
wat ons so saam as 'n skool sit en vir 
ons Graad 7's is dit die heel laaste keer 
ooit! Dit is regtig skrikwekkend hoe 
vinnig die tyd verbygegaan het, en nou 
dat die tyd eers verby is, besef mens 
nou eers hoe kosbaar dit eintlik was.
Ek dink een van die redes hoekom daai 
tyd so lekker was, is omdat ons soos 
een groot familie voel. As die persoon 
langs jou gelukkig is, is jy ook gelukkig. 
As hulle swaarkry, doen jy ook. Een 
van die dinge wat ek dink daardie 
gevoel van familie vir ons gee, is ons 
drie kernwaardes.
Lojaliteit is natuurlik die idee dat jy nie 
die persoon langs jou in die steek sal 
laat nie en dat jy vir hulle sal veg. 
Respek is een van die beste kwaliteite 
wat iemand kan hê, want om die 
persoon langs jou te hanteer soos wat 
jy self hanteer sou wou word, is mos 
net hoe die Here dit wou gehad het.
En liefde is dan daardie omgee vir 
mekaar, die tipe omgee wat ons regtig 
kort.
Dan wil ek ook baie dankie sê vir al die 
onderwysers wat hulle arms en hulle 
bene opoffer net sodat ons, maar 
meestal ons ouers, tevrede is.
Ek weet veral in die sporte bly hulle na 
ure agter, net om ons as Rooikatte te 
ondersteun op die sportgronde. So 
baie dankie liewe menere en 
juffrouens dat julle so ongelooflik 
spesiaal is en so lief is vir wat julle 
doen. 
En dan as ek weer terug kan kom na 
my punt dat ons een groot familie is, 
want ek dink hierdie geboue, met ons 
ongelooflike personeel en hierdie 
uitstekende groep kinders, is wat ons 
Laerskool Constantiapark maak en 
een van die top skole in Gauteng om in 
te wees. 
En dan, haal ek  'n Graad R-maatjie 
aan, wat 'n paar maande terug vir my 
gesê het: “Hond se kierie, dis 'n lekker 
plek hierdie!”

Wian Baard
HOOFSEUN 2021

Liewe RooiKatte en RooiSkatte

Alles in die lewe is nie altyd maklik nie. 8 jaar terug het ek my klein Rooikat-
spoortjies begin trap in die Republiek van Constantiapark. Ek was bang, skaam, 
onseker en het nie regtig geweet wat vir my voorlê nie.
Min het ek daardie tyd geweet dat ek spore gaan trap tot bo op die maan. 2021 
het ek die kans gehad om my Ruimte-reis top 'n hoogtepunt te voltooi.
Ek het die voorreg gehad om voor te loop saam met 'n ongelooflike span leiers, 
wat saam kon lag, leer en speel waar ons kon. Dankie aan elke leier wat vandag 
hier sit. Ons was 'n kookwaterspan, elkeen met sy unieke vingerafdruk het die 
bloudruk van leerlingraad 2021 vervolmaak. Juffrou Bonnema en meneer André 
dankie vir u leiding, opbouende woorde wanneer ons moeg was en veilige 
vangnet wanneer ons dit nodig gehad het. Julle is kosbare skatte in die CP 
Skatkis. 

Meneer Francois, as daar nou 'n persoon is wat altyd 'n stappie vooruit dink is dit 
Meneer. Nie eens die pandemie kon Meneer se entoesiasme demp nie. Meneer 
vat raak in die Republiek van Constantiapark. Om planne te maak dat ons kind-
wees kon geniet in uitdagende omstandighede, haal ek my hoed vir Meneer af. In 
die reën of sonskyn groet Meneer daagliks elke kattermaaitjie wat verby Meneer 
hardloop. Ons word in rye gepak en verdaag, letterlik op 'n streep. Dankie vir die 
ongelooflike manier waarop Meneer ons altyd hanteer.

Juffrou Annieka, ons "Terracotta-kop-juffrou". Ons Rooimasjien sou nooit so glad 
kon loop as dit nie vir Juffrou se insette en anders dink-manier was nie. Ek dink 
die terracotta hare is beslis die rede.

Juffrou het ons geleer om nie net te droom oor spore op die maan nie, maar om 
in ons maantuig te klim, hoog te vlieg en ons eie spore daar te los. Ons mooi-
mooi's is omtrent mooi, ons mag spog oral waar ons gaan, want daar is 'n goue 
draad wat deurgetrek word in 'n stylvolle manier. Om met nuusbriewe en sosiale 
media te spog, want juffrou tower dinge op, sodat niemand anders kan kers 
vashou by ons nie. Dankie vir juffrou se omgeehart, vir daai kyk wat duisend 
woorde spreek, vir die bemoedigende drukkies wat soveel beteken. Juffrou is 
ons hart.

Dok Dey, stadig stap is nie deel van Dok se 
menswees nie, ek weet nie of Dok enige iets 
stadig kan doen nie. Dok, ons Rooikatte mag 
maar spog met ons hoof! Dok groet altyd 
vriendelik, Dok is trots op elke Rooikat en 
RooiSkat wat vandag hier sit. Liefde vir die 
skool straal uit Dok en getuig van wie en wat 
Dok is.
Ons hoof kan hardloop, ver hardloop!
Ons hoof praat vier tale!
Ons hoof geniet 'n stukkie lag!
Ons hoof is die heel beste! 
Dankie is so 'n klein woordjie, maar ek wil 
namens elke Graad 7 vandag vir Dok dankie 
sê. Dankie vir die insette, dankie vir die 
spogskool, dankie dat Dok SAAM met ons 
dans, sing en altyd daar is vir ons. Dok is 'n 
hoof duisend!!!!!!

Imke Dittmer 
HOOFDOGTER 2021

Hoofleiers se hartsgroet aan ons Rooikat-gesin!



Personeel-ditjies-en-datjies

Ons groet met swaar harte, mense van ons harte!

Juf. Jani Hamman Mnr. Lohan Smit Mnr. Arno Fourie Juf. Alza van Huyssteen 

Ons is trots, want die dinge gebeur weer!

Mnr. Keanan Kavanagh 
is die SA-Kampioen 

in skopboks.

Juf. Naomi Uys 
is die provinsiale afrigter 

vir  O/13-hokkie (dogters).

Mnr. André Visser 
is die ondervoorsitter van 

die Noord-Gauteng 
Laerskole gholfkomitee.

Juf. Nirene is gekies vir die Gauteng- Noord 
aksienetbalspan wat aan die SA- 

kampioenskappe deelgeneem het.
Haar span was onoorwonne in die uitspele en 

het die finale wedstryd as SA- kampioene 
uitgetree.

Juf. Hermie Nell  
is deel van die  

SAOU-Wiskunde 
opleidingspan.

Juf. Lucelle Gilbert 
is betrokke by Wiskunde-instansies 

buite ons skool wat Wiskunde ontwikkel 
tot ver anderkant die maan!

Mnr. Arno, baie dankie vir 
inkoop en saamloop tydens die 
Covid-koers. Jy het in 'n 
maskertyd kom spore trap wat 
beslis die uitdadgendste 
aankom nog ooit by enige skool 
was. Ons wens vir jou is nog 
woelige akkers  waarin jy diep 
spore kan trap! Ons mooiste 
wense spring saam met jou op 
jou nuwe avonture.

Juf. Alza, dankie dat jy ons hart 
koester, dat jy ons  kinders 
gedien het en dat jy ons skool op 
die hande dra! Mag Rooikat-
herinneringe  in jou nuwe 
korporatiewe wêreld, stukkies 
warmte wees wat jou sterk 
maak wanneer jy dit nodig het. 
Jy is 'n RooiSkat vol kreatiewe 
planne en vir ons spesiaal en ons 
allermooiste wense vergesel jou! 

Mnr. Lohan, jou Wiskunde 
laat verwondering, amper net 
soveel soos jou mooie 
krullebol! Dankie dat jy ons 
Rooikatte gekoester het en 
elkeen laat blom het in 'n 
akker wat soms droog kon 
voel. Baie sterkte met die 
landbou-akkers wat jy gaan 
verken! Ons koester jou mooi 
manier met ons Rooikatte!

Juf. Jani, jy is deel van  ons hart 
en om syfers te laat gesels dat 
Rooikatte opgewonde raak, is 'n 
unieke talent en met jou talent 
trek jy graad 7's maan toe!  
Dankie dat jy jou hart vir ons 
geleen het, dat jou hande ons 
gedra het en dat jou mooi 
manier elke Rooikat gekoester 
het. Jy is 'n raakvatter, slimmer-
as-slim met die allermooiste 
hart en 'n hand wat dien!



Skoolgeld 2022

By die Algemene Jaarvergadering  is die volgende skool- en naskoolgeld 
vir 2022 deur die ouers goedgekeur:

• Addisionele gelde vir toere word deur onderskeie sport- en kultuursoorte gehef 
(volgens die beheerliggaam se beleid insake befondsing van buite-kurrikulêre 
aktiwiteite) en is nie deel van die skoolfonds nie.

• Indien u die skoolrekening vir graad R – 7 (kurrikulum) ten volle vereffen voor 31 
Januarie 2022 is 'n volle paaiement (oftewel R 2 500 vir Gr R en R 2 300 vir Gr 1 - 7) 
aftrekbaar van die totaal. Hierdie reëling geld nie vir Graad RR en die Naskool nie.

Let asseblief daarop dat skoolgeld en naskoolgeld vooruitbetaalbaar is m.a.w. u moet 
die heffing vir die maand voor of op die eerste van die maand betaal. Indien u per 
debietorder betaal sal dit op die eerste van die maand verwerk word. Indien 
rekeninge nie vooruitbetaal word nie, word ouers versoek om per debietorder te 
betaal. Ouers moet asseblief self verseker dat debietorders (met die korrekte 
bedrag), wel gevorder is. 

Ons wil alle kontantbetalings ten sterkste ontmoedig. Kontant raak maklik verlore en 
hou 'n hoë risiko in. Geen aanspreeklikheid kan vir kontant aanvaar word nie.

BANKBESONDERHEDE
Naam van Rekening: Laerskool Constantiapark

Absa-Rekeningnommer: 3490 147 046,
Takkode: 336 445,

Verwysing: Skool-rekeningnommer as verwysingsnommer

Gr. RR en R

Gr. 1 tot 7

Klasfonds

Graad R-7

DIS hoe die ketjien gebeur!

Rooikat-Naskoolsentrum & Graad R-Naskoolsentrum

R29 200 per jaar per leerling

R 27 000 per jaar per leerling

 Alle grade

R 14 960 per jaar 

per leerling

• Aanvangsfooi: R 1 700 
(September 2021)

• Restante bedrag: R 2 500 per 
maand vir 11 maande 

• Tydperk:  1 Februarie  tot  
1 Desember 2022

• Aanvangsfooi:  R 1 700 
(September 2021)

• Restante bedrag: R2 300 per 
maand vir 11 maande

• Tydperk:  1 Februarie  tot  
1 Desember 2022

• R150

• Aanvangsfooi: R 1 100
• Restante bedrag: R 1 260 per 

maand vir 11 maande
• Tydperk:  1 Februarie  tot  

1 Desember 2022



na sik ea tyv dsi !D

Rooikat-Klerewinkel op 

die terrein by George-se-hek Ramble- tasse

Netjiese tweedehandse skooldrag, sportdrag, sakke, hoede 
en amper elke ietsie wat 'n Rooikat sou nodig kry. As ons 
op bestellings werk, kan bestellings ook hier afgelaai word.

Onthou hiervan vir Graad 7-baadjies!
Die klerewinkel werk op die beginsel van 'n kredietstelsel: 
as ouers ou (of te klein) klere terugbring na ons 
Klerewinkel toe werk die terugbring-aksie nou terug na 
ouers se sakke toe.

Die Klerewinkel verkoop tweedehandse klere waarvan die 
prys die helfte is van wat 'n nuwe kledingstuk by die 
verskaffers sou kos. Ouers wat dan 'n ouer of te klein 
skooldragitems terugbring Klerewinkel toe, kry dan die 
helfte van die Klerebankprys terug as krediet op 'n
volgende aankoop. 

Voorbeeld: As 'n rokkie  bv. R400 by Constantia Uitrusters 
kos, verkoop ons Rooikat-Klerewinkel die tweedehandse 
rokkie teen R200. As 'n ouer dan 'n te klein rokkie moet 
vervang en 'n nuwe een by die Klerewinkel kom koop, kry 
die ouer dan R100 (dus 50% van die Klerewinkel-prys) 
krediet wat afgaan op die nuwe aankoop in die Rooikat-
Klerewinkel.

2021 se Graad 7's se baadjies kan ook hier vir graad 6'e 
beskikbaar gemaak word! Kontak gerus die Rooikat-
Klerewinkel. 

NUUT in die RooiKat-Klerewinkel: RAMBLE-TASSE 
VIR 2022

100 Ramble-tasse is pas afgelaai. Dis nou  sommer 
maklik: hop in by die Rooikat-Klerewinkel vir betaal 
en dadelik afhaal. Bestellings is altyd moontlik, maar 
instap en saamvat is mos die maklikste plan!

 
Benno Swart eindig tweede by die SA-Kampioenskappe 
vir boogskiet. Ons eie Robin Hood! RooiKat, RooiSkat en 
Robin maak 'n gedugte span tot op die maan!

Boogskiet



Top 10  vir Kwartaal 3Akademie
Graad 4
Lua Coetzee (97.32), Anzèll van Lingen (94.79), Reuben Spies (94.33), Jade Brink (94.06),  
Minke Loubser (92.81),  Ayla Claassen (92.47), Jayden Odendaal (91.94), Corné Pretorius 
(91.90),  Aryn Matthee (91.34 ) en Inge Hendriks (91.13).

Graad 5
Anaïs Verster (93.21),  Christiaan Matthee (92.91), Amonique Bence (92.80), Amelia Smit 
(91.64), Lyné Badenhorst (90.95), Juan Joubert (90.28), Ruvan Jansen van Vuuren (89.29), 
Nikhan Brits (89.17), Klarissa van Wyk (89.13) en Mila Sauer (89.12).

Graad 6
Jessica Chapman (98.43), Elandri Coetzee (96.53), Casey Wilken (96.09), Melezaan Marais 
(94.55), Gerhard Viviers (93.29), Lené Badenhorst (93.17), Carissa Swanepoel 93.08),  Landi 
van Wyk (93.05),  Gaby Barnard (92.95) en Dante Slabbert (91.70).

Graad 7 
Wian Grobler (94.01),  Inke Dittmer (93.94), Larissa Molleman (93.53), Nadia Steyn (92.74), 
Keaan Viljoen (92.06), Julius Eybers (91.61), Ankia Koch (91.45), Jayde Gruen (90.84), Elrika 
Vermaak (90.34) en Lana Grant (90.24).

Wat gebeur 

wanneer 

kinders 

 doen?SELF

Hulle is 
nuuskierig.

Hulle leer 
probleme 

oplos.

Hulle wil groei 
en ontwikkel.

Hulle is 
meer 

kreatief.

Hulle leer om 
projekte te 

bestuur.

Hulle leer
 laterale denke.

Hulle dink 
buite die boks.

Hulle word 
ontdekkers.

Hulle leer om 
sistemies te dink.

Hulle kry 
self rigting. 

Hulle dra 
by tot die 

landsekonomie.

Hulle leer 
eksperimenteer.

Hulle sien elke
 mislukking as

 'n geleentheid.



AKADEMIE BLY 'N AVONTUUR

KENNIS INOEFENING KREATIWITEIT



Onderwysersdag

Kreatiewe Kosblikke kraai koning!



Dit was nie net 'n Katte-basaar nie, maar 'n KATTE-BALJAAR!



SPORT

SA-Stoei met Rooikat-Ramkatte laat die medaljes instroom!

Graad 1  se MJ is 'n ROLBAL-ROOIKAT-RAMKAT!

Ons Rooikatte kan stoei en wen!  By die Suid-Afrikaanse Stoei-

kampioenskappe het ons het ons met stoeigrepe spore op die 

maan gaan trap!

Ons het vyf CP-stoeiers wat medaljes verower het. Ons het 

een goud, twee silwer en vier brons medaljes verower.

O/9 (vrystyl): Le Roux Haycock Brons (Gauteng-Noord kleure)   

Darius  du Randt  Silwer             

O/11 (vrystyl):  Xavier Rousseau Goud (SA-kleure)

O/13 (vrystyl):  Hendré Ehlers Brons (Gauteng-Noord kleure) 

en  Gerhard Viviers Brons (Gauteng-Noord kleure)

Presidente (Skole - alle ouderdomme van O/9- tot O/13-vrystyl)

 Hendré Ehlers:  Silwer (Gauteng-Noord kleure) en Gerhard 

Viviers  Brons (Gauteng-Noord kleure)

MJ  Castelyn het aan die Gauteng OPE (gemengde 
dubbels) deelgeneem. Hy het sy afdeling gewen en in die 
Top 16 gespeel en plek behaal in die Top 8. Hy is die 
jongste speler in die toernooi gewees en ook die enigste 
onder 15 speler wat deurgedring het na die Top 16. Daar 
het 54 kinders regoor Gauteng deelgeneem en hy het die 
7de plek behaal.



SA-kampioenskappe vir akrobaat wemel van RooiSkat-aksie

Rooikat-Ruiters presteer tydens Nasionale Kampioenskappe

Monique Smith, Mika 

Rautenbach en Janke Schlenter 

skitter by die SA-

kampioenskap . Mika het in 

vlak 5, vierde geëindig en Janke 

was in vlak 6 naaswenner.  

Monique Smith is die SA-

kampioen en het in vlak 6 

eerste geëindig!

Ankia Koch is ons SA-kampioen in uithouritte!

Moné Steynberg 
• Moné en haar perd, Shaba, eindig algeheel DERDE by SANESA se Western Mounted Games op vlak 5.   Sy eindig 

algeheel VIERDE in die ope afdeling op vlak 3,  met vyf persoonlike  beste tye.  Moné en Shaba word gekies as 

reserwe vir die South African Equestrian Federation-span.
• Moné en haar perd, Fairy, spring van vlak 1 na vlak 2 in Western Mounted Games en eindig algeheel TWAALFDE met 

sewe persoonlike beste tye.
• Tydens SANESA se Nasionale Ruiterkampioenskappe neem hul deel aan die dissipline,  Working Hunter,  en eindig 

15de uit meer as 50 ruiters landwyd.
Delinda Aucamp 

• Delinda neem deel aan die ruiterkuns dissipline, Equitation, tydens SANESA se Nasionale Kampioenskappe en 

eindig algeheel 21ste landswyd. 
GS van Wyk 

• GS verteenwoordig Mpumalanga tydens die Western Mounted Games. Hy neem deel in die ope afdeling en eindig 

algeheel 15de.

Baie geluk aan al ons ruiters wat hard gewerk  het en met sukses die jaar kon afsluit. Rooikat-Ruiters, staan saam, 
runnik saam, wen saam!

Gholf is Super 12-wenners



Ons O/11 A-tennisspan het in die  A1 liga 
meegeding wat bestaan uit die volgende skole: 
Louis Leipoldt, Wierdapark, Midstream College, 
Monumentpark  en Hennopspark. 

Ons seuns het al hulle enkelspelwedstryde gewen 
en slegs een dubbelspelwedstryd verloor:
enkelspelwedstryde 19 uit 19 gewen en 
dubbelspelwedstryde 8 uit 9 gewen.
 
Die span bestaan uit: Franko Julyan,  Xavier 
Rousseau, Morné Liebenberg en Lihan Viljoen. 
 
Hierdie is sommer 'n kishou  tot op die maan vir ons 
O/11-tennismanne!

Tennis

Ons Juffrou Adré is tydskrifte vol met haar vis en sebra!

“Mag daar lig brand in julle huise
Mag die paddas julle onthou
Mag die appels heel Desember soeter word
En julle tuine groener en geiler
Mag julle vriende langbeensit en lank bly
Mag julle julle huise nuut ontdek en dit deurtrek word
Van geure uit die tuin en uit die kombuis
Mag die walle van julle slote nie gou inkalwe en 
instort nie
Sodat die water nog helderder daarin kan vloei
Mag die sterre en die berg en die stilte
Oor julle en julle gesin bly waak
Nou en môre en môre se aand
En elke van daardie dae se nag!”
- Breyten Breytenbach
 



voluit, vrolik en veilig aan die gang!



Graad 1 van 2022 kom kuier!



Graad 4-oriëntering

Rooikatte roer! Ek is 'n Rooimasjien!

Week Week

Maandag Maandag

Dinsdag Dinsdag

Woensdag Woensdag

Donderdag Donderdag

VrydagVrydag



Graad 6-Avontuurkamp op die RooiKat-vlakte

Koorafsluiting

Die Algemene Kennis-oefengroep van 2021, 
WianGrobler, Nadia Steyn en Jessica Goosen laat hulle 
nie halt toe die Super 12-kompetisie van die maan af val 
nie, hulle neem toe deel aan 'n vriendskaplike kragmeting 
teen Laerskool Wierdapark. Daar is baie sterre om op te 
spring na die maan!

Algemene kennis



Kreatef en Kunstig

Strepies se stories



Spelathon  trap woordspore op die maan



Eerste saalopening sedert Maart 2020.

Dr. Dey ontvang 'n toekenning 

van die Voortrekkers.

Ons juffrou Inge is 'n kunstenares!

Juffrou Klarize is onder 

Solidariteit se 

TOP  10-Onderwysers.

Mnr. Lohan en Juf. Jani 

bak pannekoek vir die 

graad 7's.

Rooikat by die wit kat, 

saam is ons op die maan van lekkerte!

Handboek-inhandiging 

is harde werk.

Mnr. Neill se Juan-Roux
loer in by ons Katte-baljaar! 

Hys is ons klein Rooikat wat regmaak 
vir GROOT dinge. 

Rooikat
 -momente

Ons leiers werk mooi met ons klein maats. 

Ané gee 'n dankie vir haar Graad RR klas.

Bybelkennis-span eindig derde 
nasionaal.

Garsie-Netbal spog met twee 
oud-CP-RooiSkatte in 

SA-spanne!



Rooikat
 -momente

All About The Coaches-naweekkursus en ons is daar! Oud-CP Hendré de Kock  trek met 'n missiel maan toe!

A local grade 9 learner , from Hoërskool Waterkloof
Hendré de Kock is on his way to Paris in France where he 

will represent Africa in the World Final for the E-sports 

game Rocket League. This 15-year-old qualified during the 

E-Danone nations cup which took place in October. “I 

competed against a player from Reunion Island. The match 

consisted of four rounds of five minutes each where I won al 

four of the matches.

“After 20 minutes, I scored the most goals in that particular 
time slot.” 

Rocket League is a high-powered hybrid of arcade-style 
soccer and vehicular mayhem with easy-to-understand 
controls and fluid, physics-driven competition. 

It is seen as one of the most critically acclaimed sports 
games of all time.  (REKORD)

Isak van Biljon se CP-

paddavissies word CP-paddas 

en troetediere. Hulle word 

miskien in die  CP-watervoor 

gevang, maar hulle kry 'n gawe 

Rooikat-huisie!

'n Mamma het die afgeneem en 
gestuur...Strepies in die laatmiddag rustig 

by die saal as almal huis toe is. Strepies ons 
Rooikat wat altyd op sy pos bly!

Oom Ryno maak mooi goed vir 
die merietefunksies.

Ons leer deur te doen!

https://www.klofies.co.za/


Rooikat
 -momente

Die wind wil ons CP-gazebo gaps! RooiKat-  en 
RooiSkat-atlete hardloop volspoed en anker ons dak!

Ek het 'n Kat-maatjie wat 
met my kan praat!

Ons nuwe leiers se 
eerste diensbeurt.

Ek is 'n man van formaat! 
Kyk wat kan ek bou!

Ons  is vrolik en feestelik! Saam is ons sommer 
eiesoortig!

Trots is soos asemhaal ... 
jy kan dit nie koop nie, jy 
IS dit want jy WORD dit!

Opleiding  met CP-Personeel is altyd interaktief al is 
dit 'n webinaar.



MOOI BRIEFIES VAN ONS MENSE 

Liewe CP

'n  Dankie-sê briefie. Eintlik 
dankbaarheidsbriefie. 

Ons Tolmies het 17 Kaskarre plus een 
Covid-jaar sonder kaskar, by CP agter 
die rug. Dus 18 CP-jare. Saam met dit 
kom ongelooflike CP-juffrouens en 
menere wat ons 4 Tolmie-kinders 
help slyp het vir die lewe. 

Morné, ons oudste dogter, was die 
een wat die weg moes baan. By CP 
het sy leer tennis en hokkie speel, 
haar kunsjuffrou Wilmia, het hokkie 
afgerig, met haar entoesiasme, 
bederfies met allerhande geskenkies 
en vertroue in hulle vermoë het dit 
daartoe gelei dat hulle eintlik briljant 
geword het. Morné het op hoërskool 
reeds van Graad 10 af eerstespan 
hokkie gespeel en so het sy tot 
vandag toe die meeste hokkie 'caps' 
dogters en seuns by Hoërskool 
Waterkloof. Juffrou Juanette se 
Wetenskapklasse moes 'n indruk 
gemaak het, sy het 6 onderskeidings 
in matriek behaal en is tans besig met 
haar Phd in BioChemie. 

Neil was onderhoofseun by CP en ook 
onderhoofseun by Waterkloof. Johan 
Hansen, en Heinrich Swart  met jul 
invloed op Neil met sy rugby, krieket 
en Wiskunde. Om vertroue in homself 
by 'n kind in te boesem is 'n kuns. Neil 
het A span-krieket, rugby, tennis en 
golf gespeel. Heinrich met sy 
blitstoetse, Neil het 8 onderskeidings 
in matriek behaal en maak die einde 
van die jaar sy Honneurs in Aktuariële 
Wetenskappe klaar. 

Die laatlammer-tweeling Heinrich en 
Dewald, was dalk meer van 'n 
'challenge', maar ek is seker ons sal 
ook na hoërskool en Universiteit 
weer dankie kan sê, maar so is ons net 

so dankbaar vir elkeen van julle wat 
op hul pad gekom het. Ons was 
stomverbaas toe Heinrich nie as leier 
gekies is nie maar wel Dewald, so het 
alles toe weer ten goede meegewerk, 
soos net die Here kan. Heinrich word 
Hoofsnoepieleier, 'n titel waarop hy 
so trots is. Daar leer hy toe sommer 
om te luister, want mens moet mos 
luister wat die mense soek om hulle 
te kan help, leer tilslaan, 'POS' en hy 
blom vir die res van die jaar. Dewald 
se selfvertroue kry 'n ongelooflike 
hupstoot en daar gaan ons weer aan. 
Hulle leer ook hier soos die oudstes al 
die sporte speel en neem deel in A- en 
eerstespanne. 

Ons is nie inmengerige ouers nie, 
maar ondersteunende, 
geleentheidsoekende ouers wel. So 
baie van die nuwe menere en 
juffrouens ken ons dalk nie maar ons 
glo absoluut daarin dat die kinders 
maar so bietjie self moet aangaan. 
Natuurlik nie sonder gebed nie. Ons 
bid elke jaar wel amper daagliks dat 
die regte mense op ons kinders se 
paaie moet kom. Die regte menere en 
juffrouens. So het CP en elke 
onderwyser met 'n doel op ons 
kinders se pad gekom. 

Daarom CP dankie vir die leierskap, 
tennis, hokkie, krieket, rugby, golf en 
akademie wat elkeen van my kinders 
net hier by CP kon kry. Hulle het 
eerstespanne gespeel, provinsiale 
klere, onderskeidings en 
Universiteitsgrade gekry. Ons dank 
elkeen van julle, saadjies word hier 
geplant. 

Vriendelike groete

Adri en Marius Tolmie

2003 -2009 Morné 7 jaar,   2006-
2012 Neilas  +3 jaar, 2014 Graad R-
2021 tweeling  +8 jaar 

Mooiste woorde
Covid-Omgee-groep

“BAAAAIE dankie vir julle moeite met die etes wat julle aan ons gesin voorsien. Ek kan 

nie sê hoeveel ons dit waardeer nie.  In 'n tyd waar mens bietjie moedeloos voel en soms 

oorweldig is hierdie gebaar regtig 'n ligpunt!! 

5 kinders in 4 skole en ons is super trots om CP's te wees!!! Julle is die enigste skool wat 

hierdie tipe ondersteuning bied!!!”

Komplimente en waardering vir die 
Naskool se vakansieprogram
 
“Ek probeer om sover moontlik nie in die 
skoolvakansies te werk nie om bietjie tyd 
met ons kinders deur te bring. Ek kon egter 
nie my werkslading aanpas om verlof 
moontlik te maak gedurende die afgelope 
Oktobervakansie nie. Gevolglik het Mia en 
Alberto die vakansieprogram by die 
Naskool bygewoon en dit terdeë geniet! 
Moontlik sal hul voortaan jul geselskap bo 
myne verkies! 
Baie dankie vir u kreatiewe beplanning, 
seepgladde uitvoering en entoestiese 
meelewing. Die kinders het daarna 
uitgesien om elke dag terug te keer – wat 
vele ouerharte verlig het. Op die Whatsapp-
groep vir die vakansieprogram kon ek 17 
boodskappe van ouers naspeur om hul 
dank en lof uit te spreek. 
Al die aktiwiteite was leersaam, prettig en 
het 'n verskeidenheid belangstellings 
gedek. Mia en Alberto het die Markdag 
veral geniet. Ek en Bartho het heerlik met 
hul redeneer oor kospryse, winsgrense en 
die verdeling van winste – ons het selfs 
bietjie boekgehou! Baie dankie dat jul ons 
kinders hierdie blootstelling bied. 
Met opregte dank, 
Marlé Rivera”



Graad R-Sentrum se Rooikatte is rats op 'n perd

Graad R-lyfies word  GROOT!



Graad R-Kuierdag



Jakkie Louw kuier hier met sy poppekas!

Briefies skryf vir Kersvader is dinkwerk ...



Sentrum van die Kunste  
Kitaar

Die volgende kitaarleerlinge ontvang by 'n 
glansgeleentheid die hoogste toekennings in 
klassieke kitaar na hulle deelname aan die Conspirito 
Aanlyn-Eisteddfod. Hulle het ook deurgedring na die 
forte-rondte as itemwenners met skittervertonings:

Graad 2:  Declan Pretorius, Daniel v d Walt, Hendrico 
Barwise, Samuel Viljoen verwerf almal  90% met 
A++'e.
Graad 3:  Elijah Fullard verwerf drie A++  ( 90%, 92% 
en 93%.)
Graad 4:  Quonita Kruger verwerf  drie A++'e ( 90%, 
90% en 94%). Quonita ontvang ook die algehele 
finale toekenning vir die Laerskool Aanlyn-
Afdelingswenner se nasionale kategorie vir klassieke 
kitaar (lnstrumentaal).  Ons het 'n nasionale kitaar-
RooiSkat-ster!
Graad 5: Ethan Naude, A++ (92%).
Graad 7: Divan Joubert, A++ (90%).

RooiSkatte en RooiKatte kan ook 
hip-hop!

Na “Cat on a hot tin roof”,  het ook RooiKatte en 
RooiSkatte begin hip-hop  dat daar geen einde aan 
bewegende Rooikatte is nie! Kyk die mooi 
prestasies in hierdie uitvoerende kuns.

Bianca Combrinck: Solo hip-hop en  moderne dans 
Duet A's en B+ vir groepsdans-hip-hop.

Jessica Goosen:  Solo hip-hop en groepsdans A's.

Jessica Meyer: Groepsdans hip-hop A.

Ethan Edwards: Groepsdans hip-hop, A en 'n B+  vir 
solo hip-hop.

Lané Smit: Moderne dans (duet) 'n B+

Daniel van der WaltDeclan Pretorius Divan Joubert

Elijah Fullard

Eyhan Naude

Hendrico Barwise

Quonita Kruger

Samuel Viljoen



Baie geluk aan ons akteurs en aktrises in 
die kollig.

Graad 1: Mika van der Westhuizen (Groot FM: A, Pretoria 
Eisteddfod: 2 A's) en Liezel van Aswegen  
(Pretoria Eisteddfod: 2 A's).

Graad 2:  Marilou Jonker (Groot FM: A++), Hilde Eksteen 
(Groot FM: A+), Moya van Rooyen (Groot FM: Poësie A++, 
Pretoria Eisteddfod: Poësie A+ en Gedramatiseerde Poësie A), 
Amelie Pienaar (Groot FM: Poësie A, Pretoria Eisteddfod: 
Gedramatiseerde Poësie A+ en Samespraak A), Hanno de 
Bruyn (Groot FM: Poësie B+ en Pretoria Eisteddfod: Poësie 
A+), Louie van Wyk (Groot FM: Poësie A++, Pretoria 
Eisteddfod: Gedramatiseerde Poësie A+,  Samespraak A), 
Isabella Weyer (Groot FM: Poësie A+++, Pretoria Eisteddfod: 
Gedramatiseerde Poësie A, Samespraak 1 A, Samespraak 2 A), 
Anouka Bam (Groot FM: Poësie A+, Pretoria Eisteddfod: 
Gedramatiseerde Poësie A en Samespraak A).

Graad 3: Juan-Mari Slabbert (Groot FM: Poësie  A+++, 
Pretoria Eisteddfod: Gedramatiseerde Poësie A+ en 
Samespraak A), Chloe Anne Jordaan (Pretoria Eisteddfod: 
Gedramatiseerde Poësie A, Samespraak A). Kaela Claassen 
(Groot FM; Poësie  B, Pretoria Eisteddfod: Samespraak A), 
Klarabelle Malan (Groot FM: Poësie B+, Pretoria Eisteddfod: 
Samespraak A), Lika van Niekerk (Pretoria Eisteddfod: 
Samespraak A).

Graad 4: Quonita Kruger (Pretoria Eisteddfod: 
Gedramatiseerde Poësie A, Samespraak A+, Poësie A), Sonja 
de Bruyn (Groot FM: Poësie A, Poësie  A+,Pretoria Eisteddfod: 
Samespraak A+), Zané Jonker (Groot FM: Poësie A, Pretoria 
Eisteddfod: Poësie A, Samespraak A), Misha Claassen (Groot 
FM: Poësie B, Pretoria Eisteddfod: Samespraak A) en Chloe 
Young (Pretoria Eisteddfod: Gedramatiseerde Poësie A, 
Samespraak A+).

Graad 5: Yuzelle Smith (Pretoria Eisteddfod: Mimiek A+) en 
Alyssa Thompson (Pretoria Eisteddfod: Samespraak A).

Graad 6:  Anika Kemp (Pretoria Eisteddfod: Samespraak  A+), 
Liam Clarke (Groot FM: Poësie B, Pretoria Eisteddfod: 
Samespraak A+), Carissa Swanepoel (Pretoria Eisteddfod: 
Redenaars A+),  Melezaan Marais (Groot FM: Poësie A, 
Pretoria Eisteddfod: Gedramatiseerde Poësie A+, Pretoria 
Eisteddfod: Monoloog  A+ en  Samespraak A), Anke Stofberg 
(Groot FM: Poësie A++, Pretoria Eisteddfod: Gedramatiseerde 
Poësie A+, Monoloog  A+, Samespraak 1 A+, Samespraak 2 
A’s), Zane MacMavis (Pretoria Eisteddfod: Samespraak A+), 
Joshua van der Bank (Pretoria Eisteddfod: Samespraak A+).

Graad 7: Anjeliett Hunt: (Groot FM: Poësie A+, Pretoria 
Eisteddfod: Monoloog A+, Samespraak A), Ané Jansen (Groot 
FM: Poësie A, Pretoria Eisteddfod: Poësie  A+, Samespraak 
A+).



RESULTATE CON GRAZIA AANLYN 
TALENT SHOWCASE 2021

Sebastiaan Booyens: Bells are Ringing  (79%),  The 
Indians are Coming (87%), Swinging Along  (78%), 
Morning Mood  (71%),  Surprise Symphony  (80%).
Lisa Howard: Round Dance  (80%), The Wooden 
Soldiers ( 84%), Rock-a-Bye (84%),  Six Tin Soldiers – 
(83%), Y Delyn Newyd (78%), What Shall We Do 
With a Drunken Sailor (86%), Playsong (84%), 
Fanfare (85%)

Ivan Beukes: Wenner van 'n Masterclass met Evert 
van Niekerk, Scottish Brawl (87% en 90%), Banana 
Skin (84%), March of the Hunters (90%).
Mieke Nel:  Turkish March  (88%), We Wish You a 
Merry Christmas Duet (80%), Kangarooster 
Amelie Pienaar:  Willbur in Disguise ( 88%), William 
Tell Overture  (90%).

Klarissa van Wyk: Swinging Along  (82%)

Karla van Rooyen: Wenner van 'n Masterclass met 
Anneke Lamont,  To Fly Like an Eagle  (83%), Down 
in a Coal Mine (81%), Bells are Ringing  (84%), 
Egyptian Dance (80%).

Lincke Botha: Jingle Bells (91%).

ALLEGRETTO EISTEDDFOD 2021 
          
Mieke Nel: Bells are Ringing – A+++ deur na 
SHOWCASE  en A+++ deur na GALA, Tick-Tack-Toe – 
A+++ deur na SHOWCASE  en A+++ deur na GALA. 
Swinging Along – A+++ deur na SHOWCASE  en A+++ 
deur na GALA. Kom Kinders – A+++ deur na 
SHOWCASE-vlak  en A+++ deur na GALA.

Johan Janse van Rensburg: L'homme arme – A+++ deur 
na SHOWCASE vlak , Minuett – A+++ deur na 
SHOWCASE vlak, Pony Trot – A+++ deur na 
SHOWCASE vlak. Round Dance – A++ deur na 
SHOWCASE vlak en A+++ deur na GALA vlak, Elenke – 
A+++ deur na SHOWCASE vlak en A+++ deur na GALA 
vlak, Hebridean Lullaby – A++ deur na SHOWCASE vlak, 
What Shall We Do With a Drunken Sailor – A++ deur na 
SHOWCASE  vlak en A+++ deur na GALA  vlak.
Y Delyn Newydd – A+++ deur na SHOWCASE vlak en 
A+++ deur na GALA vlak.

Amelie Pienaar: Around the Totem Pole – A++ deur na 
SHOWCASE vlak, Egyptian Vlak – A++ deur na 
SHOWCASE vlak, Minuet in G – A+++ deur na 
SHOWCASE vlak, Punch and Judy – A+++ deur na 
SHOWCASE vlak, Surprise Symphony – A+++ deur na 
SHOWCASE vlak.

Amy Joubert: Round Dance – A+ deur na SHOWCASE 
vlak

Bouillon van der Westhuizen: Bridal Chorus – A+++ 
deur na SHOWCASE vlak, Minuet in G – A+++ deur na 
SHOWCASE vlak, Surprise Symphony – A++ deur na 
SHOWCASE vlak,  Punch and Judy – A+++ deur na 
SHOWCASE vlak, My Pony – A++ deur na SHOWCASE 
vlak.

Klarissa van Wyk: The Lonely Road – A+++ deur na 
SHOWCASE vlak en A+++ deur na GALA vlak, 
Polovetzian Dance – A+++ deur na SHOWCASE vlak en 
A+++ deur na GALA vlak.

Ivan Beukes: Bamboo in the Breeze – A+++ deur na 
SHOWCASE-vlak, Minuett – A++ deur na SHOWCASE-
vlak, Round Dance – A++ deur na SHOWCASE-vlak.

Benton van der Loo: Stille Nag – A+++ deur na 
SHOWCASE vlak, The Marionettes – A+++ deur na 
SHOWCASE-vlak, Twinkle Little Star – A+++ deur na 
SHOWCASE vlak, The Wooden Soldiers - A+++ deur na 
SHOWCASE-vlak.

UNISA EKSAMENS:
Ivan Beukes: Graad 3-Viool: Meriete (77%)
Johan Janse van Rensburg: Graad 3-Viool: slaag.



Ballet
Nasionale Ballet-kampioene!

Baie geluk aan ons groepdansers, Sound of Silence , wat 
'n algehele nasionale eerste plek in die junior 
dansafdeling , waaraan agt streke oor die land 
deelgeneem het, behaal het.

Sound of Silence behaal 'n algehele nasionale eerste 
plek in die junior dansafdeling waaraan 8 streke regoor 
die land deelgeneem het.  Baie geluk aan Rouvè Kelsey, 
Leyla Haycock, Wianli de Villiers en Karla Tolmay saam 
met oud CP's Milla Botes, Nicole Botes, Alitha van Zyl, 
Shevonne Humphries, Jana Nel en Bea-Mari Kerkhoff. 
Eenmaal 'n RooiSkat-ballerina, altyd 'n RooiSkat-
ballerina wat spore oor die maan dans!

MONTE DE DIOS in Pretoria- MZANSI 
BALLET 10  December

Ons balletgroepe is uitgenooi deur Dirk Badenhorst, 
direkteur van Mzansi Ballet, om saam met 
professionele dansgeselskap op te tree by hul The 
Christmas Mzansi Ballet Show. 

Wanneer:  10de Desember 19:00
Waar:  Monte de Dios Dome in Pretoria. 
Kaartjies: R120-R200

Ons gaan Sound of Silence en Die Gedig dans. Daar gaan 
ook van Pretoria se kore optree.

Kaartjies kan gekoop word deur die Art of Life App af 
te laai. Dit is 'n vertoning vir die hele gesin en sal deur 
oud en jonk geniet word. Dit gaan 'n ervaring wees 
wat lank onthou sal word. 

Hierdie is 'n lekker gesinstydjie met heerlike 
Kersontspanning!



Ons Kersfees-PRETBLAD

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

Klik hier om die aktwiteitsboek af te laai:

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


Markplein
Gratis Fibre installasie tans in The Meadows 

vanaf die straat tot in u huis. 

KONTAK ons by: tcsorders@tiscali.co.za. 

Sit asseblief die verwysing CP-Order in 
verwysingslyn  wanneer u die vorm instuur.

Skakel: 079 549 0004 / 084 952 7896

mailto:tcsorders@tiscali.co.za





