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Beste Ouers

Ek wonder dikwels of daar 'n spesifieke datum is waarop mens ophou om iemand voorspoed vir die nuwe jaar toe 
te wens. As daar is, laat my gerus weet. Alhoewel ons reeds die einde van Januarie 2022 betree, is dit steeds 
aangenaam om in die eerste nuusbrief van die akademiese jaar vir elkeen wat deel is van die Rooikatgesin, 'n 
geseënde, vredevolle en liefdevolle jaar toe te wens. Gegewe die oorvloed “2's” in die jaartal, spreek dit vir my 
van 'n weer-probeer, 'n oorbegin, 'n jaar vol tweede kanse. 'n Jaar waarin die herstel-knoppie gedruk kan word in 
'n poging om weer 'n tabula rasa-oomblik te ervaar om sonder vooroordele en voorbehoude van meet af  met 'n 
verfrissend nuwe ingesteldheid die lewe, met al sy geleenthede en uitdagings, beet te pak.

Ons is baie opgewonde oor die nuwe personeel wat ons tot ons reeds formidabele korps kon toevoeg. Die 
aanstelling van hierdie uitsonderlike leerkragte is tekenend van een van ons skool se missiestellings om: 
uitnemende opvoeders te werf, te ontwikkel en te behou. Baie dankie vir die wete dat u as ouers ons personeel as 
grootste bate van ons skool deurgaans met respek, deernis en liefde ondersteun. Sodoende kan ons saakmakend 
op die voorpunt van opvoedende onderwys by ons geliefde skool bly. Ons bevestig weer eens dat ons algemene 
omgang met ons kinders waardegedrewe is en dat 'n erbarmlike innigheid in die grein van ons optrede te vinde is.

Ons konstateer oudergewoonte dat opvoeding ons kernbesigheid is en akademie ons hooste prioriteit. Ons sien 
daarna uit om ander maal 'n gebalanseerde produk te lewer waar benewens uithaler akademiese onderwysers, 
top gehalte sport- en kultuurafrigters deur aanvanklike massadeelname uiteindelik elke kind se talent tot 
prestasie te slyp.

Ons moedig ons ouers aan om hulle kinders vir die lewe, met al sy unieke uitdagings voor te berei. Dit impliseer 
dat fyn oordeel aan die dag gelê moet word om te onderskei tussen ondersteun en oorneem. Laat kinders wat 
foute maak, instaan daarvoor en verantwoordelikheid vir lewensglipse aanvaar. Dit is tog immers van kleins af 
gesonde praktyk om waar hulle per ongeluk – of dalk doelbewus – gemors het, op te ruim en sélf skoon te maak. 

Ten slotte deel ek graag die volgende positiewe stukkie statistiek. Met die inloerdag op 11 Januarie, die dag voor 
die skole begin het, het 'n allemintige 90.6% van ons ouers met hul klasonderwysers kom blad skud en sodoende 
hul kosbaarste besittings aan die onderwysers vir die jaar kom toevertrou. Hierdie hoë persentasie spreek van 'n 
ongeëwenaarde positiewe ingesteldheid onder ons ouerkorps en dek die tafel vir 'n buitengewone suksesvolle 
jaar vir Laerskool Constantiapark. Mens word daaraan herinner dat die woorde “partner” en “parent” nouliks 
verskil. Ons maak opgewonde staat op die hegte vennootskap wat daar tussen ons ouers en onderwysers 
bestaan om volhoubaar die beste belange van ons kinders te dien. 

“When I is replaced with we, even illness becomes wellness.” Malcolm X

Beste wense

Dr. Louis Dey

HOOF

2022: 'N JAAR VAN TWEEDE KANSE EN FENOMENALE VENOOTSKAPPE 



DAG 1: DR. DEY WORD ONTVOER 
DEUR ROOIKAT EN ROOISKAT

Klik en kyk wat het hier gebeur!
 https://tinyurl.com/drdeywordvermis

HOOGTEPUNTE VIR DIE DAGBOEK

8/2       Atletiek: Cluster-byeenkoms
10/3   Ons skool verjaar!
12/3    Rooikat-basaar op ons skoolgronde!

Hou die BLITS dop vir:
• Ons trek weg met ons TEAMS as ons akademiese 

kommunikasieplatform!
• Die kontantlose-stelsel skop in!

D6- CONNECT  

Spoedgrens om die skool

Maak seker dat die  SWART D6 (D6 CONNECT) op 
Rooikat-Ouers se fone en rekenaars pryk.  Ons 
oorgang van die BLOU D6 na die D6 CONNECT  was 
finaal op 20 Januarie. Nou laat ons inligting net op die 
D6 Connect. 

DIE REDE:  Slegs op die D6-Connect kan elke Rooikat 
se punte deur sy ouers besigtig word aan die einde 
van die kwartaal en slegs met die D6 CONNECT kan 
die kontantlose stelsel gebruik word. 

'n Vriendelike, dog dringende, beroep word op elke ouer gemaak wat hul 
kind/ers by die skool af-/oplaai (veral vanuit January Masilela-rylaan). Lê 
asseblief groot omsigtigheid aan die dag vir die leerlinge wat, tipies 
opgewonde kind, net motordeure oopmaak en oor die parkeerterrein 
storm om in/uit die skoolterrein te kom. Hulle veiligheid is van kardinale
belang. 

Baie dankie vir u begrip en samewerking om vir ons leerlinge 'n veilige 
tuiste te skep. Ons herinner ook dat ons asseblief teen slakkepas om die  
skool bestuur, ons maatjies hou van dartel en speel en voel so tuis dat 
hulle soms vergeet dat die paaie nie ook deel van hulle skoolhuis is nie.

Wees asseblief ook bedag op ons Rooikatte wat die Naskool verlaat en 
oor die pad moet stap.  Die skoolvierkant is 'n SLAKKEPAS-ROETE. 
Baie dankie dat elkeen van ons ons eie, maar ook 'n ander se lyfies, wat 
beweeg in vrolike kindwees, koester en beskerm! Stadig saam, veilig 
saam!

https://tinyurl.com/drdeywordvermis


“Watter geluid maak 'n hart wat breek? Of hoor net die engele dit?” vra Ané Kotze in een 
van haar nuutste  Kaalwoorde-gedigte. 

Die woorde tref sommer so met die lees, woord vir woord al hoe dieper, want harte 
wat breek se geluid het sigbaar geword hier tússen ons en nie net daar ver tussen die 
engele nie. Ons oë het soekende oë geword wat probeer dieper kyk as wat ons 
andermaal sou. Ons het die afgelope twee jaar gewoond geraak daaraan dat die 
wêreld om ons broser geword het, en ontdek dat die mense om ons almal ragfyn 
aanmekaar geweef is en baie makliker breek as wat ons ooit sou kon vermoed. 

So trek ons in die ragfyn-netwerk van 2022 weg met 'n lus om los te breek, die lus is 
sommer net aanvoelbaar oral, maar die vorentoe stu na normaal, wissel steeds af met 
versigtig en huiwerig beweeg so asof ons steeds in plek gehou word deur die fyn 
waarkuwingsnet van harte wat breek en waarvan die geluid so hard geword het dat 
elke treetjie van elke dag steeds die wanklank laat opklink.

Ons het twee jaar gelede weggetrek na ons skok-ervaring van isolasie met doodstil 
kinders, kinders wat wegkruip agter maskers en geluidlose kindertjies waarvan hulle 
harte so vol van bang en onseker was, dat hulle geluidloos geword het. Stadig het die 
geluide begin terugkeer soos hulle binne die begrensde ruimte van  ons skooltjie 
weer hulle ritme begin vind het. Die eerste stappie om die saal, met vrolike 
borrellaggies wat weerklink van binne die saal, was 'n dag waar 'n mens sou kon 
vredig sê: “ Só klink 'n hart wat heel word!”

In Kringe in 'n Bos vra 'n benoude Kate vir Paul: “Hoe kom ons oor die berg?” en hy 
antwoord “Treetjie vir treetjie”. Hoe pak ons die eiland tussen vry en gevangene in 
2022 aan? Twee treetjies op 'n slag, want ons Rooikatte se voetjies kan weer saam-
saam begin dans op 'n nuwe ritme waarin daar sonder 'n hoepel of 'n afstandsmeter 
beweeg kan word.

So op 'n 2022-pad hoor jy harte wat vry klop en sien jy harte wat bly is. Met elke 
pretdag waarin ons 'n nuwe wêreld vol hoop en vol spontane vreugde begin bou 
waarin kindertjies kan gedy en laggies kan opklink... ontdek ons steeds sagtheid  en 
meer sagtheid, maar ook nog broosheid. Sodra daar 'n stukkie gebrokenheid ontdek 
word, kom sagte handjies om iewers iemand te help.  Sagtheid kom in ogies en in 
menswees waarvan 'n nuwe dimensie sy wegtrek kry. Juffrou  Elize laat haar 
kindertjies wat nog 'n kossie van eerste pouse oor het, kosblikkies saamvat vir 
tweede pouse. Almal stap vrolik uit en 'n RooiSkat-patroontjie stop by haar met: “ 
Het júffrou ietsie om te eet?” Hoe aangrypend is die vragie nie. Niemand aanvaar 'n 
ander se voorspoed as vanselfsprekend nie. Ons moet loer, want harte wat breek, 
maak 'n anderste geluid as huil, dit wys 'n afwesigheid van heil.

Ons Tannie Paulina was die vloere in die kantoorblok. Ek sit met ouers in my kantoor, 
maar sien 'n Rooikat in die gang buite my kantoor afbuk na Paulina met 'n 
interessante vraende en verskonende lyftaal. Ek kan nie hoor nie en vra later vir 
Paulina  oor die sagte gesprekvoering. “Die maatjie het jammer gesê oor hy oor die 
nat vloere moet loop”, antwoord sy met 'n sagte glimlag. 

Watter geluid maak 'n hart wat gesond word?  Jy hoor nie die geluid nie, jy sien die heelword in 'n sagter manier van werk, 'n 
mooier manier van kyk, 'n ragfyn-netwerk van omgee in ons gemeenskap wat geweef word om vir elkeen van ons Rooikat-
gesinslede 'n plekkie te skep vir asemhaal en vir regopkom en vir voete vind. En elke klein maatjie word binne die ragfyn-
netwerk van stadige herstel opnuut geleer om sy hart te laat klop met mooi, met hoop, met geloof. Elke RooiKat en RooiSkat 
begin stukkies Covid-skrapnel optel om met legkaartstukkies van 'n gebroke wêreld sy nuwe wêreld te bou, sonder om 
terug te kyk, sonder om seer te laat weerklink. 

Ek dink die engele hoor die hart wat weer begin klop, want in die hier en nou praat ons engel met mekaar, want in die hier en 
nou werk ons sagter met mekaar, hou ons mekaar se harte vas in 'n ragfyn-geweefde-vangnet vir bou aan 'n nuwe wêreld vir 
môre. 

Mag elke dag se heelword-harte luid weerklink in nuwe dinge pak en nuwe wêrelde bou, met sagtheid as die hegmiddel wat 
as feniks uit die as van  twee vorige waansinsjare verrys.  Mag ons sag leef en fyn luister en stukkies wonder ontdek in ons 
kinders  as hulle harte heelword. 

“Het Juffrou ook ietsie om te eet?”

Annieka Moolman
Redaktrise/Adjunkhoof



Ons bou ons wêreld en ook 'n ander s'n!  



Speel is ons werk!Speel is ons werk!Speel is ons werk!

SAAM IS ONS STERKER

Rooikat- wyshede van klein en groot!

Klein graad 1-RooiSkat, Maya, by die atletiek: “CP het die hele wêreld gewen!”

'n Graad 3-swemmertjie by die Huisgala: “Daai graad 1's weet nog nie hoe om daai ding te doen nie!” 
en sy vingertjie wys in die rigting van ons klein maatjies se eerste induik in die swembad by die swem-
huisgala).

'n Pappa by die Ouerkenmekaar: " Juffrou as my vrou jou grief gee die jaar, bel my net, dan sort ek 
haar uit!"



ONS MNR. HANSEN IS 'N ONDERSOEKENDE MAN HUISWERK IS OOK 'N SAAM-DOEN-DING

RooiSkat-Skoonheid 

Ons eie RooiSkat, Juanè van Rooyen  is 
gekroon as Miss Royal International 
Africa - Pre-Teen South Africa 
2021/2022 en kry die geleentheid om 
Suid Afrika te verteenwoordig in 
Amerika in 2022. Kan jy dink... 'n 
allermooiste RooiSkat in Amerika op 
die verhoog!  

Tannie Salomi gesels op RSG

ROOIKAT-BASAAR

“Juffrou, Saterdag se BALJAAR was so lekker gewees!”, 
Graad 2-maatjie

Na die reusesukses van 2021 se eerste basaar, is ons 
volgende een om die draai. 

ALLE ouers met besighede kan 'n stalletjie bespreek 
om hulle besigheid te kom bemark en produkte te 
kom uitstal. 

Hierdie keer vind dit plaas by ons skool en sommer 
saam met 'n heerlike bulletjierugby-dag. Ons vier 
ook as gemeenskap saam ons skool se verjaardag  
van 10 Maart. 

Datum: 12 Maart
Klik hier vir registrasie vir 'n stalletjie (@R100): 
 https://tinyurl.com/rooikatbasaar2

https://tinyurl.com/rooikatbasaar2


Assesseringsprogramme graad 1-7

Die assesseringsprogramme  vir graad 1 tot 7 is reeds op die D6- kommunikasieplatform geplaas. 

HOE  werk punte en wat is GEWIGTE van die punte?

Die  CAPS-kurrikulum skryf vir elke graad 'n spesifieke assesseringsprogram  vir die jaar voor en die  Departement van 
Onderwys (GDO)  stel vir elke graad 'n assesseringsprogram  saam en programmeer die assesseringsprogram in hulle 
datasisteem in; dus alle assesseringsopdragte en die punte wat dit moet tel.  Alle skole word verplig om die 
assesseringsprogram te volg en die punte in te lees in die GDO se stelsel. Punte behoort twee weke na die assessering by die 
skool  afgelê is in die stelsel te reflekteer.

Die assesseringsopdragse kan binne die kwartaal een gewig hê en dan binne die jaarprogram 'n ander gewig hê.

'n Rooikat slaag of word bevorder na die volgende graad as die assesseringsprogram suksesvol afgehandel is. Ons noem die 
finale punt 'n PROMOSIEPUNT. Die promosiepunt is die uiteinde van al 4 kwartale se kwartaalassesserings.

Die hele jaar se klasassesserings (Schoolbased Assessment)  word verwerk na die promosiepunt  toe aan einde van die jaar  
en vorm almal saam (die Junie-eksamen ingesluit)  75%  van die promosiepunt en die finale eksamen vir  gr. 4- tot 6-leerlinge 
tel dan 25% van die promosiepunt. Vir ons gr. 7's se finale punt tel die skoolassesserings 40% van die promosiepunt en die 
finale eksamen aan die einde van die jaar  se eksamen 60%.

Elke vak en graad se assesserings binne die graad of vak het vir elke kwartaal 'n eie gewig en puntesamestelling. Elke 
assesseringopdrag binne die jaar se  assesseringsprogram dra  ook 'n eie gewig wat deur die Departement van Onderwys se 
kurrikulum-komitee vasgestel word en in die  puntestate ingeprogrammeer word. Punte word kwartaalliks na 100% 
verwerk en verskyn so op die   Rapport.

PROMOSIEPUNT-SAMESTELLING TYDENS DIE COVID-PANDEMIE:   Tydens die pandemie is die samestelling  van die 
promosiepunt vir graad R-7 verander dat deurlopende assessering 80% en assessering in November 20% tel en so die 
promosiepunt saamstel. Dit het gevolg na aanleiding van skole se bywoningsmodelle.  

Ons hou ouers op hoogte van hóé die wat vanjaar gebeur, sodra ons meer inligting ontvang.

FLO verwys na die groot motoriese 
program wat aangebied word soos 
voorgeskryf in die Kurrikulum en 
Assesseringsbeleids-verklaring (CAPS). Dit 
bied aan die leerlinge ondersteuning om 
hulle volle potensiaal ten opsigte van groot 
motoriese ontwikkeling te bereik. Ons 
herinner u daaraan dat die leerlinge die 
voorgeskrewe FLO-drag tydens hierdie 
periodes moet dra. Ons volg presies die 
normtyd soos deur die CAPS-dokument 
voorgeskryf en dit beteken 2 periodes per 
klas FLO per siklus vir graad 4-7. 

Afwesighede tydens 
assesserings moet te alle tye 
ten sterkste vermy word: 
slegs in nood met 'n 
doktersertifikaat, kan daar 
plan gemaak word. Hierdie 
vereistes is vervat in die 
Nasionale 
Assesseringsprotokol vir 
Onderwys (CAPS- 
Kurrikulum).

KWARTAALLIKSE VERSLAE

Alle Verslae (Rapporte) van 
graad RR-7 verskyn vanjaar 
op die eerste Vrydag  van die 
volgende kwartaal.

FISIESE LEWENSORIËNTERING (FLO) 

AFWESIGHEID TYDENS 

ASSESSERING GRAAD 1-7



ONS REKENAARSENTRUM LYK NOU SOOS NASA S'N!

Ons Seniorrekenaarsentrums is opgradeer en reg om ruimtetuie vol kennis soos NASA maan toe te stuur.  Ons 
het drie  seniorrekenaarsentrums en een juniorsentrum. Deur die loop van die Desember-vakansie is die nuwe 
sentrums opgradeer! Kyk hoe mooi!  Ons Rooikatte vryf heeltyd met vingertjies oor die tafels en in elke klas 
fluister iemand: “Og, Juffrou dis sooooooo mooi!”.

Welkom terug!



Atletiek Staan saam wen saam!

Swem: Waters spat met Rooikatte wat kan swem!

Uitnemendheid!



Huissport



Huissport



Leierskamp

Ons leer Coding 



Saalopeninge is weer op volle dreef!

Welkom aan Arie-Pieter 
Hoogenboezem, Juffrou Daleen se 

nuwe Ramkat-Rooikat-seuntjie!

Trotse RooiSkatte 
help opruim sonder 

dat iemand eers 
moet vra! Waardes is 

meer werd as al die 
reëls in die wêreld!

Speel is die klein 
maatjies se werk, 
maar die groter 
Rooikatte werk 
elkeen ook met 

trots om die 
gespeel!

Jy is uniek!

Reg soos 'n roer vir 2022! Mnr. 
Neill wag vir sy Rooikatte!

Rooikatte kan moeg word van al 
die gekattemaai! Kyk net hoe 

dierbaar is die RooiSkatjie!

ROOIKAT-MOMENTE 



2022 is een vir die boeke!

Eendag as ong groot is gaan 
ons in daai sandput speel!

Yo! Gaan die Sandput-Tannie 
ons ook so leer spring?



Graad 1 is 'n Katteparadys

Welkom in ons wêreld! Ons ontdek!



Kuierdag vir Graad RR, R en 1



KAARTE WAT VIR ONS SKOOL WERK

MySchool, Makro en  School Days

MY SCHOOL-KAART
Nuwe ouers is welkom om die aansoekvorms te voltooi 
en by me. Sophie Retief ) in te sophie.retief@lscp.co.za
handig, wat u dan van 'n MySchool-kaart sal voorsien. 
Juffrou Sophie koördineer die dokumentasie. Die 
makliker manier is om dit elektronies te voltooi.

Indien u die kaart verloor het of 'n tweede vir die gesin of 
grootouers wil bekom, kan dit ook aanlyn verkry word. 
Ouers is ook welkom om die webtuiste 
www.myschool.co.za te besoek vir ‘n aanlyn-aansoek.

Ouers kan soos volg aansoek doen vir hul MySchool-
kaarte:

• MySchool App aflaai op hul fone en so dadelik 'n 
virtuele kaart ontvang wat hul kan gebruik by 
MySchool besigheidsvennote. Besoek ons webwerf 
en doen aansoek vir 'n gratis MySchool Kaart

         https://www.myschool.co.za/portal/register
• U kan ook die MySchool aansoekvorm deel maak van 

die vorms wat ouers outomaties moet             of kan 
voltooi wanneer hul aanlyn-aansoek doen vir hul 
kind by u skool. Die vorm is in pdf-formaat 
beskikbaar wat elektronies ingevul en geteken kan 
word.

        Hierdie vorms kan deur u elektronies deurstuur na 
 avrey@myschool.co.za of  cs@myschool.co.za

EN DAAR IS NOG ...

MAKROKAART EN SCHOOL DAYS

http://sophie.retief@lscp.co.za
http://cs@myschool.co.za


Ons verander  flink katmagies wat knor, in Rooikatjies wat purr!

Kyk ons tweelinge!



KLASVOORSITTER BYLAAG

Beheerliggaamslid: Ouerskakeling

Voorsitter                       Nelie Botha                                0833494803                 nelievanheerden@gmail.com                  Jayden Botha                21 September 

Voorsitter                       Desiré Pauw                              0822572305                 desire.pauw@momentum.co.za               Amoré Pauw                 22 Junie

Voorsitter                       Carina de Lange                        0838825067                 c.delange@mweb.co.za                            Emma                          7 Junie

5 September



PRETBLAD-BYLAAG

ROOIKAT-GEHEIME AGENT
    Identiteitsdokument

NAAM: 

GEHEIME NAAM:

Duimpie   Duimpie-se-maat     Langeraat       Fiela Vlooi    Flink-in-die-kooi

ROOIKAT
GEHEIME AGENT
    Vingerafdrukke



BOU JOU EIE 
HOOGSGEHEIME 

KODENAAM!

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

KA
ZU
MI
TE
KU
LU
JI
RI
KI
ZU
ME
TA
RIN

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

TO
MO
NO
KE
SHI
ARI
CHI
DO
RU
MEI
NA
FU
Z

VINGERAFDRUKKE 
VIR TOEGANG NA
HOOFKWARTIER

 

Liewe RooiKat en RooiSkat
 

Baie welkom terug!  Hierdie jaar wag groot 
avonture op elke RooiKat!

 
Ons is opgewonde en wag vrolik en veilig vir jou!

 
Jy is vir ons spesiaal en jy het 'n
 eie plekkie wat wag  net vir jou!

 
Onthou om jou tas  reg te sit langs jou bed en  

lekker kossies in jou kosblik te pak, 
Jy moet met baie energie kom, 

want jy moet kan  hardloop en spring en 
duik en klomp lekker dinge doen!

 
Jy gaan ook super CP-slim word!

 
Hang jou skoolklere teen die kas, 

reg vir aantrek en kom! 
Vroeg slaap dat jy kan opspring as die wekker lui!

 
Môre wag 'n groot avontuur

 van hier tot op die maan!

Rooikat-Drukkies

RooiKat en RooiSkat

 

Lees hierdie briefie in die spieël.



·Studiekursus
·Ramble tasse
·Rooikat-Klerewinkel
·Tjomme met somme
          






