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Beste Ouers

Aan die einde van die eerste kwartaal van die jaar 2022 kyk ons as skoolgemeenskap dankbaar terug op 'n veerkragtige afskop te 

midde van 'n wêreld wat stelselmatig die kettings van 'n pandemie skakel-vir-skakel losgespe. Op akademiese- sport- en 

kultuurgebied is ons volstoom aan die gang en is ons dankbaar om weer oor 'n wye front aan ons kinders geleenthede te bied om hul 

talente te ontwikkel en doeltreffend aan te wend. 

Om na wense te presteer is nie iets wat sonder meer plaasvind nie. Sekere opvoedkundige prosesse en strukture moet op 'n 

kontinue basis in plek geplaas en voortdurend gekultiveer word ten einde potensiaal in prestasie om te sit. Vergun my die 

geleentheid om een saak onder die loep te neem wat in 'n daadwerklike en direkte verband staan om op opvoedkundige en meer 

spesifiek akademiese sukses aan die hand te werk.

MOEDERTAALONDERRIG

Die afgelope week is 'n brief via die Gautengse Departement van Onderwys aan ons gestuur waarin die Minister van Basiese 

Onderwys, me. Angie Motshekga, ons distrik (D4) se direkteur, me. Paula Galego, geluk wens met die uitsonderlike prestasie om 

ander maal as die distrik met die beste matriekuitslae in Suid-Afrika aangewys te word. Mens hoef nie 'n astrofisikus te wees om af 

te lei waaraan hierdie uitslae te wyte is nie. Die kombinasie van ondersteunende ouers, toegewyde leerkragte en hardwerkende 

leerlinge het hierdie uitkoms tot gevolg. Dit is egter die onderrigmilieu waarin matrikulante vir die eindeksamen geslyp word, wat 

die verskil maak. Die top presterende skole wat daartoe bydra om daarvan die wendistrik in die land te maak, is sonder uitsondering 

skole waar moedertaalonderrig – in dié geval Afrikaans – aan die orde is. Navorsing toon duidelik dat moedertaalonderrig en 

prestasie hand aan hand gaan. Die rede hiervoor is eenvoudig: die hoë vlak van begrip waarmee daar met die vakinhoud omgegaan 

word het toereikende leeruitkomste tot gevolg.

'n Taal se voortbestaan hou nou verband met die hoër funksies waarin die betrokke taal voortdurend aangewend word. Die hoër 

funksies van 'n taal verwys onder meer na die taal wat in howe, kerke en akademiese instellings gebruik word. Ons is almal deeglik 

daarvan bewus dat genoemde taalomgewings die afgelope paar jaar egter toenemend verengels. Howe lewer deesdae feitlik 

sonder uitsondering uitsprake in Engels. In kerke waar daar nog Afrikaans gepraat word, word mens hedendaags dikwels tydens 'n 

praise en worship event op 'n awesome journey gevat! Op tersiêre vlak veg slegs enkele instansies nog om Afrikaans as onderrigtaal te 

behou. Die swartgallige afleiding wat uit bogenoemde stand van sake gemaak word is dat Afrikaans – gegewe die afname in sy hoër 

funksies – homself in die intensiewe sorgeenheid bevind.

As onderwysers kom ons toenemend onder die indruk dat ons leerlinge woordeskatarm word. Wanneer doodgewone gesprekke in 

die klas gevoer word is kinders se algemene gebruikstaal deurspek met Engelse woorde en ervaar hulle uitdagings om hulsef 

behoorlik uit te druk. Sosiolinguisties is dit normaal aangesien ons in 'n meertalige omgewing funksioneer – die een taal gee sonder 

meer op die ander een af. Die gevolg van 'n geradbraakte taal is dat die vlakke van begrip om akademiese vakterme onder die knie 

te kry nadelig beïnvloed word. Afrikaanse skole is een van die laaste bastionne vir die handhawing van goeie Afrikaans. Hierin het 

ons u as ouers se hulp nodig. Ons versoek dringend dat u u kind met 'n goeie woordeskat sal toerus en dat u hulle sal aanmoedig 

om Afrikaans te lees. Ouers moet probeer om die lastige gewoonte om AfriEngels te praat, aan te spreek.  Per slot van sake om 

actually jou tale te mix gaan eventually 'n habit raak wat jy nie gaan avoid nie.  Poog asseblief om so gereeld as moontlik aan u kinders 

stories in Afrikaans te lees. Ons mediasentrum kan by  hieroor gekontak word om enersyds boeke daar uit te neem media@lscp.co.za

of om die name te bekom van leesboeke wat leesentoesiasme sal aanwakker.

Indien ons die handhawing en koestering van ons geliefde 

moedertaal as hoë prioriteit ag, bied ons die geleentheid vir 

toekomstige generasies om hieruit voordeel te kan put. 

Staan saam, Afrikaans saam.

Beste wense

Dr. Louis Dey 

HOOF

Die hoof gesels

Dr. Dey het 'n suksesvolle webinaar vanuit ons 
personeelkamer vir die SAOU aangebied  rondom hóé  

administratiewe personeel die wát moet doen! Ons 
deel graag sy TYDENS  en NA  DIE  TYD  foto's:

TYDENS:               NA:

mailto:media@lscp.co.za


CePie-BOKS DAGBOEK-DINGE

Dis wat jy in pouse  doen as jy in die Waatlemoen-klas is!

DAGBOEK-DINGE
10 Maart:   Ons skool verjaar!
12 Maart:   Rooikat-basaar
8 April:         Rooikat-Rapportedag 
12 April:      Gespreksgeleentheid met   

Grondslagfase-personeel
13 April:      Gespreksgeleentheid met 

Seniorfase-personeel
20 Mei:         KASKAR
26 Mei:        JO BLACK kom kuier!

Ons sluit vroeg op 27 
Mei!
Op 27 Mei sluit ons 
skool 11:00 a.g.v. die 
SUPER 12-KORE se 
amper 2000 kinders 
wat in ons twee sale 
kom optree.

Voogklas is vrolik



GAAN KOEKELOER NA CONSTANTIAPARK SE WOORDE IN 
DIE WAT!

Op 21 Februarie het Laerskool Constantiapark 
Moedertaaldag gevier deur 10 woorde in die WAT-
Woordeboek van die Afrikaanse Taal te borg. Elke graad, en 
die personeel, het 'n woord gekies om te borg en het 'n 
geraamde sertifikaat met hulle woord ontvang.

Ons woorde is: 
Graad RR: koekeloer 
Graad R: kattemaai 
Graad 1: maantuig
Graad 2: skaterlag 
Graad 3: woeker 
Graad 4: plettervat 
Graad 5: kiertsregop 
Graad 6: Kitsklets (Afrikaans vir WhatsAPP)
Graad 7: Rooikat 
Personeel: kreatief 

Op Moedertaaldag was daar 'n kompetisie tussen die 
personeel en hulle klasse om te kyk wie die 10 woorde op die 
kreatiefste manier in die klas kan gebruik. Juffrou Natalie 
Joubert en haar graad 4-voogklas het die prys gewen!

Om spontaan 'n glimlag te kry, kliek en kyk na die oulikste 
planne!

MOEDERTAALDAG

Wenners eet pizza!

Juf. Natalie se wenklas! 
h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZWo0VVZYCGl7XNWc9XV
pEocJp5RI4OnlPQX
Juf. Adré se klas:
h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZUc0VVZa2UAbJCLbb7jci
a�pOw6bW9xSXk
Gr. R juffies en die WAT-woorde:
h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZqc0VVZJ�PFbCnzQyj5q8
5jF7fQSEhnKmk
Juf. Annelie se klas:
h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZQo0VVZI9rU2c9tFsJIhjH
mRAFi9RcLjLeX
Juf. Carmen se klas:
h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZho0VVZM6VxgLlmQmua
FaMgxqugcYYPbD4k
Juf. Inge se klas:
h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZuo0VVZfPBk53xufPpSpV
ovEagVbJzbarBk
Juf. Nerine se klas:
h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZeo0VVZifCpV8F9u1p8Pv
7DQ5HDA8YjNsgV
Juf. Zilana se klas:
h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZPo0VVZo0kWiTTDpeLuY
NRGJ06TckOuPvty
Juf. Anneri se klas:
h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZqo0VVZMemMox9o8pF
NmuIlzKmt47FlVVSX
Juf. Madri se klas:
h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZOo0VVZvuGC3h02HR4CI
aWdOITd7urLHTwX

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZWo0VVZYCGl7XNWc9XVpEocJp5RI4OnlPQX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZWo0VVZYCGl7XNWc9XVpEocJp5RI4OnlPQX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZWo0VVZYCGl7XNWc9XVpEocJp5RI4OnlPQX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZUc0VVZa2UAbJCLbb7jciatipOw6bW9xSXk
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZUc0VVZa2UAbJCLbb7jciatipOw6bW9xSXk
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZqc0VVZJfkPFbCnzQyj5q85jF7fQSEhnKmk
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZqc0VVZJfkPFbCnzQyj5q85jF7fQSEhnKmk
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZQo0VVZI9rU2c9tFsJIhjHmRAFi9RcLjLeX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZQo0VVZI9rU2c9tFsJIhjHmRAFi9RcLjLeX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZho0VVZM6VxgLlmQmuaFaMgxqugcYYPbD4k
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZho0VVZM6VxgLlmQmuaFaMgxqugcYYPbD4k
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZuo0VVZfPBk53xufPpSpVovEagVbJzbarBk
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZuo0VVZfPBk53xufPpSpVovEagVbJzbarBk
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZeo0VVZifCpV8F9u1p8Pv7DQ5HDA8YjNsgV
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZeo0VVZifCpV8F9u1p8Pv7DQ5HDA8YjNsgV
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZPo0VVZo0kWiTTDpeLuYNRGJ06TckOuPvty
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZPo0VVZo0kWiTTDpeLuYNRGJ06TckOuPvty
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZqo0VVZMemMox9o8pFNmuIlzKmt47FlVVSX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZqo0VVZMemMox9o8pFNmuIlzKmt47FlVVSX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZOo0VVZvuGC3h02HR4CIaWdOITd7urLHTwX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZOo0VVZvuGC3h02HR4CIaWdOITd7urLHTwX


Ons vier 44 jaar saam met ons ouers se besighede! 
Saam is ons sterker!

Klik en luister na die slimmigheid:  
h�p://�ny.cc/22liefde

DIS TYD VIR ROOIKAT-BASAAR 
SAAM MET ONS WAT VERJAAR!

WAT IS LIEFDE? Valentynsdag

http://tiny.cc/22liefde


Skakel in en luister saam met GROOT FM se 
Jacques du Preez  en Nina Coetzer  in WAT'S 
DIT? na ons RooiKatte en RooiSkatte se slim 
beskrywings!

Graad 1/3 
Lilandi Bezuidenhout 

Dawie Maree 

Graad 1/6 
Anika Nel 

Graad 1/7 
Kristen Mare 

Seline v. Deventer 

Graad  1/8 
Ewan Breytenbach 

Kaylin Kyser 

Graad 1/9 
Lente Scheepers 

Graad 1/10 
Maya-Anè Minaar 

Cronje Potgieter 

Vrydag 4 Maart 2022 
15:30-16:00 
Maandag 7 Maart 2022 
15:30-16:00 

Maandag 14 Maart 2022 
15:30-16:00 

Woensdag 9 Maart 2022 
15:30-16:00 
Vrydag 11 Maart 2022 
15:30-16:00 

Woensdag 16 Maart 2022 
15:30-16:00 
Vrydag 18 Maart 2022 
15:30-16:00 

Woensdag 23 Maart 2022 
15:30-16:00 

Vrydag 25 Maart 2022 
15:30-16:00 
Maandag 28 Maart 2022 

15:30-16:00 

LEES-FEES BY LAERSKOOL CONSTANTIAPARK SE BOEKUITSTALLING!

GROOT FM KUIER BY DIE ROOIKAT-GRAAD 1'S! Wie is waneer op die lug?



Wiskunde is 'n vak waar verwondering oor antwoorde soms  groot is en begrip vir die pad na die antwoord toe  dikwels 'n 

doolhof raak. Soms is angs  (of spanning ) bydraend tot die Wiskunde-is-woes-konsep, soms is dit sommer net 

syfervaardigheid wat nie lekker vastrapplek gekry het nie. Covid het die seerste geslaan by Wiskunde-ontwikkeling. 

Wiskunde is ook die grootste krisispunt  in onderwys Suid-Afrika.  Kinders se afstandsonderrig op skerms en die gebrek aan 

kontaktyd en deurlopende opskerping, het verskeie uitdagings gebring:

· Retensie van inligting:  onthou en weergee van feite is in alle vakke 'n uitdaging. Die korttermyn-geheue is in plek, 

maar ons oefen vanjaar oral om die langtermyn-geheue weer te bly aktiveer. Die brein is vol paadjies en die paadjies 

moet daagliks oopgetrap word.  Inoefening is van kardinale belang. Toepassing kan eers in plek kom as die  

inoefening van basiese metodes en feite in plek is. Ons oefen in CePie-boks weer die memoriseer van rympies en 

gediggies  om ook hierdie breinspier te oefen.

· Syfervaardigheid:  ons ontdek al hoe meer dat kinders  21 lees as 12 of 12 lees as 21 en dat  kinders nie 'n konsep 

het van getalle se waardes nie.  Hulle leer tafels in drie periodes:  Wiskunde, Wiskunde-Verryking en Wiskunde-

inoefening van grondslagfase af, maar steeds as hulle die tafels moet toepas  lyk dit asof hulle nie tafels ken nie. 

Hulle ken dalk die tafel, maar hulle kan nie die betekenis van die getalle  interpreteer in 'n nuwe som nie. 

Om ons kinders beter te posisioneer vir die toekoms, moes ons plan maak. 

Die Rooikat-Wiskunde-Sentrum begin in die eerste week van die tweede kwartaal. 

Die Rooikat-Wiskunde-Sentrum werk soos die Sentrum van die Kunste: 

Die Sentrum word privaat bedryf, maar is op die CP-skoolterrein in die Wiskundeklasse  by die 

Saal.  Daar is 2 tutors (Mariska Roux en Liddy Grobbelaar) wat fokus op syfervaardigheid en 

opsporing van waar die Wiskunde-ontwikkeling ontspoor het en wat dan die stene van daar af 

begin vasmessel. Kostes  vir die klasse word aan hulle betaal.  Die Sentrum werk dus vir die skool 

en ondersteunend tot die skool, maar los van die skool.  Daar is noue kontak tussen die Rooikat-

Wiskunde-Sentrum en die Wiskunde-Departement van die skool. 

Wiskunde-personeel gee steeds graag  gratis ekstra klasse oor werk van NOU. Maar die Wiskunde-Sentrum 

werk met waarom ons nou sukkel want die sukkel  het van iewers af 'n oorsprong. Die Wiskunde-Sentrum stoot die 

struikelblokke uit die pad sodat die NOU se uitdagings begin minder word.

Ons wil ook verhoed dat ons kinders net “afgerig” word vir vraestelle met ou vraestelle. Hierdie tendens laat groot 

probleme verrys in die hoërskool en ons wil graag dat ons kindes geleentheid kry om  die werk te verstaan en te 

internaliseer sodat hulle enige som kan beheer!

Die Rooikat-Wiskunde-Sentrum bied 'n geleentheid aan Rooikatte en RooiSkatte om steeds aan alles deel te neem en 

sommer so tussen die buitemuurse aktiwiteite gou Wiskundeklas toe te kan hardloop omdat alles op die terrein is en ouers 

die heen-en-weer-ryery kruis en dwars oor die dorp kan uitskakel.

Kontakbesonderhede:

Registrasie:
h�ps://�nyurl.com/RooikatWiskundeRegistrasie

Ons Rooikat-Wiskunde-Senum is reg vir roer van Gr. RR tot Graad 7

Rooikat-Wiskunde-Sentrum
071 012 9613 rooikatwiskunde@lscp.co.za

https://tinyurl.com/RooikatWiskundeRegistrasie


Klik en loer wat gebeur met al die twee's in die 
Wiskunde-klas!

h�ps://�nyurl.com/22022022DUBBELALLEMINTIG

'n Wêreld van verwondering  word deur ons Rooikat-
fotograwe geskep  binne die waansin van normale dae! 
Terwyl die wêreld verby dreun, ontstaan die mooiste 
mooi, daar waar die fokus wegdraai van die waansin en 
ogies geleer word om klein stukkies mooi te herontdek 
en te waardeer!

2022/02/22 = 
DUBBELALLEMINTIGE  2's! ROOIKAT-FOTOGRAWE ROER!

KYK ONS KUNS!

 Eers droom en dan doen! Klik en kyk:
  h�p://�ny.cc/doelwi�e

Die bal is aan die rol!

https://tinyurl.com/22022022DUBBELALLEMINTIG
http://tiny.cc/doelwitte


Sentrum van die Kunste se KUNS

h�p://�ny.cc/moedertaaldag

Andreas Marais in 
Gr. 5 is deel van die 
Kunste Fabriek 
Simfonieorkes 
2022 by Diamond 
Hill. Hulle speel 
musiek vanuit 
Chariots of Fire en 
Jock of the 
Bushveld.

http://tiny.cc/moedertaaldag


MEJ STERRETJIE:  AVA KILLIAN
Eerste Prinses: Anja van Aswegen

Tweede Prinses: Kayleigh Bezuidenhout

MEJ. MINI CP: KARA LOUW
Eerste Prinses: Liezel van Aswegen

Tweede Prinses: Lienke Cronje

MEJ. MINI JUNIOR CP: ANJA VAN ROOYEN
Eerste Prinses: Chene Jonker
Tweede Prinses: Mia Rivera

MEJ. JUNIOR CP: MIA VORSTER
Eerste Prinses: Abigail Boonzaaier
Tweede Prinses: Zené van Buuren

MNR. CP: 
DANTÉ 

SLABBERT
Eerste Prins: 

Jannes Erasmus

MEJ. CP: KAYLA VAN RENSBURG
Eerste Prinses: Janke Schlenter

Tweede Prinses: Moné Steynberg

MNR. EN MEJ. CP:  PERSOONLIKHEID EN GATSBY-PIZAZZ





Klik hier en loer na die dr. Dey se Gatsby-
verskyning op die loopplank!

h�ps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZsc0VV
ZFnH26hANAXFNgT5DNr1915MCM077

Juffies op die loopplank

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZsc0VVZFnH26hANAXFNgT5DNr1915MCM077
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZsc0VVZFnH26hANAXFNgT5DNr1915MCM077


ONS NEEM AFSKEID VAN TANNIE PAULINA NA 28 JAAR SE GETROUE DIENS!

SKAAK SKITTER SUPER 12- REDENAARS



Eerstespan verdien 'n geldjie!KOOR

Klik en luister  ook na die mooie 
stemme van ons koor oor die 2 wêrelde 

waarin ons beweeg: 
h�p://�ny.cc/MemoriesCPKore

Wat die hart van vol is loop die papier van oor!

http://tiny.cc/MemoriesCPKore


Graad 1's se pouses is vol PRET!



ROOIKATTE ROER IN 'N EIESOORTIGE RITME

Ons klaviere word 
gestem! Ons mnr. 

Johann Meintjes het 
die oomblik met sy 
kamera vasgevang!

Staan, saam, wen 
saam, lag saam!

Voluit vorentoe, 
maak moeg!

Strepies is terug uit die 
dierehospitaal en weer 
heel tuis in sy NW-huis.

Kos vergete ... hierdie is 'n ernstige 
saak en pouse is kort!

Hoogsprofessioneel in ons 
mooie rekenaarsentrums!

Vuil voete is die 
lekkerste voete!

Swemspanne word tot laatnag 
saamgestel.

Juf. Lucelle en Juf. Ilse woon 
die Monstrante-

bestuurskursus oor 9 maande 
by!

Kyk wie loer in deur die heining 
... ons mnr. At Oosthuizen, 

geliefde oud-hoof!

Na 'n hospitaalbesoek moet Strepieskat rus, 
dan moet die RooiSkatte alleen werk!

Die Departement van Onderwys spog 
met ons Juffrou Inge se kuns!



Vories plak vrolik!

Juffrou Klarize se Rooikat, 
Ruan,  het by ons aangesluit!

Flukse Rooikat-Werkers werk 
altyd met 'n glimlag!

Juffrou Liezl Weyers se 
Rooikat, Sebastian, is hier!



CP-Ruiters op 'n drafstap sommer vroeg in die jaar!

Ons is opgewonde oor ons ruitergetalle wat so mooi groei en die kompetisies wat die een na die ander kaf gedraf 

word.

Moné Steynberg en haar perde skop behoorlik stof op tydens die Western Mounted Games en is kampioene 
waarmee daar beslis rekening gehou moet word.

Verskeie van ons ruiters neem aan die SANESA Core league deel en hul harde werk word met pragtige prestasies 
beloon.  Moné presteer uitstekend in die dissiplines, Working Hunter en Skouspring. Amelia van Wyk en Delinda 
Aucamp het pragtige prestasie met die Equitation-kompetisie, asook Pric-Caprelli opgelewer. Amelia skrik ook 
nie vir hoogtes nie en wys haar staal ook in die skouspring-kompetisie.  Isabella Botha ken weer haar sit  op 'n perd 
as dit kom by Dresseer.  Sy het twee tweede plekke met die eerste Core League ingepalm.

Ons is ook opgewonde oor Ronan O'Rourke (Gr. 6) wat pragtige uitslae opgelewer het in Working Riding en 
Dresseer.

Intussen het nog twee nuwe ruiters by ons span aangesluit.  Baie welkom aan Kayla Bronkhosrt (Gr. 6 ) en 
Reghardt Bronkhorst (Gr. 4).

Ons ruiters neem die naweek van 12-13 Maart aan die tweede liga van die jaar deel.  Ons sien uit om in jul 
suksesse te deel.  Sterkte met die finale voorbereiding vir die naweek se kompetisies.



 Baie geluk aan ons atlete wat vir die distrikspan gekies 

is en aan die GISSA-kampioenskappe gaan deelneem.

 Le-nieke Viljoen, Anelé Nienaber,  Amoré Janse van 

Rensburg,  Joshua van Schalkwyk

 Lyla Robinsom, Liné de Villiers, Hannu van Zyl, Gerhard 

Viviers, Danika van der Merwe

Atletiek-aksie is 'n avontuur!

Rookat-atlete in distrikspan op pad Gissa toe 



Eers oefen  in die 50m-olimpiesestandaard-swembad  en  ...

Kaylene Corbitt, olimpiese swemmer kom kuier!

SWEM



ROOIKATTE VAN DIE HEUWEL IS NAASWENNERS IN DIE WATER!



BERGFIETS BLOM IN DIE BOENDOES!



Na 'n toetslopie met ons klasvoorsitters se Rooikatte, is ons nou reg om die D6 se 
kontantlose stelsel in ons skool te implementeer. D6 het hande gevat met 'n 
maatskappy, Sticitt, om  hierdie maklike manier van koop/betaal moontlik te maak en 
verskeie skole maak reeds geruime tyd gebruik van die stelsel. 
Ons poog om Laerskool Constantiapark 'n kontantlose omgewing te maak om so 
veiligheid te verhoog en risiko's wat met kontant op 'n terrein gepaard gaan te 
verwyder. 

Hoe doen ons dié wat?
Ouers laai die D6 Connect (swart) applikasie op hulle selfoon af en registreer u gesin. 
D6 Connect is ook van 20 Januarie af die amptelike kommunikasie-platform van die 
skool juis omdat die D6 Connect dit moontlik maak vir ouers om leerlinge se punte 
hier te kan besigtig aan die einde van die kwartaal en omdat dit die applikasie is wat 
die gebruik van 'n kontantlose stelsel moontlik maak.
Die stelsel leen hom daartoe om deur die gebruik van armbandjies kontantlose 
aankope by die snoepie te doen. U laai u D6-beursie en met 'n armbandjie wat soos 'n 
horlosie lyk, kan u kind dan sy aankopies by die Snoepie met gemak doen. U kan ook 
as u registreer 'n nota laai as daar kennis geneem moet word van 'n allergie tydens 
aankope. 

 D6-KONTANTLOSE STELSEL BY CONSTANTIAPARK! KETJIENG IS ELEKTRONIES!

Die proses werk soos volg:

1. Ouers laai die D6 connect (swart) applikasie af 
en verkry toegang tot Laerskool Constantiapark 
se geslote omgewing.

2. Selekteer die opsie “Finansies” en onderaan die 
skerm die “meer” opsie.

3. Ten einde die kontantlose stelsel te gebruik 
moet jy geld in jou “beursie” hê en met hierdie 
opsie kan ouers geld in hulle “beursie” betaal.  
Die stelsel genereer 'n unieke 
verwysingsnommer vir jou en die beste praktyk 
is om Sticitt as 'n begunstigde op jou bank 
applikasie te laai met die unieke 
verwysingsnommer. Sodoende verseker jy dat 
betalings korrek na jou “beursie” geallokeer 
word. Op hierdie skerm kan jy ook sien wat die 
balans van jou “beursie” is. 

4. Die volgende opsie onder “Finansies >> meer” is 
om betalings te doen. In hierdie opsie is die 
verskillende moontlikhede vir betaling gelaai en 
deur die betrokke betaling te selekteer en te 
betaal word die geld uit die “beursie” gehaal en 
aan die skool oorbetaal met die nodige 
verwysings. Die skool sal dit dan allokeer.

5. Daar is ook 'n opsie onder “Finansies >> meer” 
waar jy 'n armbandjie kan koppel aan die 
snoepie. Ouers moet die bandjie koop en dan die 
unieke nommer koppel en vaslê deur die stappe 
op die D6-applikasie te volg. Hierdie opsie laat 
ouers toe om limiete vir aankope te stel en 
toepaslike nota's te maak.

6. Die leerling kan dan by die snoepie aankope 
doen deur die bandjie te gebruik.

Die proses om 'n bandjie te koop is soos volg:

1. Ouers betaal die bedrag van R70  in die skool se 
rekening in met die leerling se naam en verwysing 
na die spesifieke projek vir die graad.

2. Finansies sal die leerling se naam op 'n klaslys 
afmerk en die unieke nommer van sy/haar bandjie 
vaslê.

3. Die bandjie sal na die voogonderwyser gestuur 
word en die leerling kan die bandjie in ontvangs 
neem en teken vir ontvangs.

4. Sodra u die bandjie het, kan die proses om dit te 
koppel en fondse te laai gevolg word op D6 
Connect en kan die bandjie gebruik word.

Sou u RooiKat of 
RooiSkat die 
bandjie verloor, kan 
u onmiddellik die 
bandjie kanselleer 
op die applikasie. 
As die bandjie nie 
gevind word nie, 
koop u 'n nuwe een 
en koppel hom net 
weer met sy nuwe 
unieke nommer aan u kind se inligting. 
Ons heg ook die amptelike inligtingsblad van D6 aan vir 
ouers se gerief. 
Mag u  Rooikat veilige en vrolike inkopies doen met sy 
inkopie-armband en elke ouer rustig voel omdat 'n Rooikat 
bemagtig is vir inkopies by die skool se Kafeteria.

Rooikat-groete uit die finansiële kantoor!

Mnr. Dirk Fourie
BEDRYFSBESTUUR



Ons is speel-speel Super-CP-slim!



ONS OUD-CP'S SKITTER AKADEMIES!

Onderskeidings in 'n ommesientjie!
Ons deel graag die inligting soos die Hoërskole  

dit aan ons deurgegee het:

Hoërskool Waterkloof 
(vanaf 6 onderskeidings verskaf)

Angelique Bloemhof: 7
Roné Carsten: 7
Anika Geyser: 7

Michelle Strydom: 7
Cerys Hurter: 7

Stephan de Villiers: 7
Ilané du Plessis: 6

Marisa van der Merwe: 6
Charlize Louw: 6

Clarisse Derksen: 6

Op die mediaverklaring van topprestasies 
in Hoërskool Waterkloof, 

lyk die laerskoolverspreiding soos volg:

Laerskool Constantiapark:  10
Laerskool Elarduspark: 4

Laerskool Monumentpark: 8

Hoërskool Garsfontein (vanaf 1 onderskeiding, 
maar ons plaas vanaf 4),

51 oud CP's  by Hoërskool Garsfontein 
behaal saam 147 A's!

Shania Bekker: 6
Laurissa Bezuidenhout: 6

Monelize Blomerus: 2
Meegan Bosch: 6
Megan Coetzer: 7

Gabriël  Flanagan: 4
Wilmer Kluever: 8

Landi Meyer: 8
Nicole Nell: 4   (Nicole is Juffrou Hermie Nell se dogter. Baie geluk, 

Juffrou Hermie en Nicole!)
Michelle Potgieter: 5

Chelize Roos: 4
Anja van der Merwe: 6
Benco van Der Walt: 5
Bernice Willemsen: 5

Die Hoërskool Menlopark 

Hanlie Botha (oud-CP-hoofdogter): 8 A's  en  toppresteerder in 
Afrikaans (97%) en Geskiedenis (91%).

Jandré Botha: 6 
Mareli Jordaan (oud CP-onderhoofdogter): 5 




