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12 Junie 2020 

 

Geagte Ouer/Voog 

Ek hoop en bid dat al ons ouers en leerders gesond is en dat u deur hierdie moeilike tyd steeds 
staande bly. 
 
Die Graad 12 leerders is terug by die skool met ‘n fantastiese 87,3% teenwoordigheid hierdie week. 
Ons is trots op julle! 
 
ANDER GRADE 
Volgens die Staatskoerant van 1 June, keer die Graad 10 & 11 leerders op 6 Julie terug skool toe, en 
die Graad 8 & 9 leerders op 3 Augustus. MAAR, terselfdertyd kon die Hoof of Beheerliggaamvoor-
sitter by die HOD (Gauteng Onderwysdepartement) aansoek doen om die ander grade vroeër in te 
faseer, wat ons wel gedoen het. Ons het egter geen antwoord ontvang nie, ook nie enige ander skool 
wat aansoek gedoen het nie. In aansoek by die HOD het ons gevra dat die ander grade weekliks 
ingefaseer word - Graad 11 op 15 Junie, Graad 9 on 22 Junie, Grade 10 op 29 Junie en Graad 8 op 6 
Julie. Ek sal u in kennis stel sodra ons ‘n antwoord het. Die alternatief is dat ons hou by die datums 
soos in die Staatskoerant gepubliseer. 
 
Intussen gaan ons voort met lesse op ons zero-rated webwerf vir Grade 8-11. 
 
RY-EN-GRYP 
Die Graad 8 ouers wat aangedui het dat hulle afskrifte van die werk wil hê, kan Maandag 15 Junie van 
7:15 - 9:00 of van 16:30 - 17:30 die pakkie by die aflaai-sone kom afhaal. Ons gaan dieselfde doen vir 
die Graad 10 ouers op Donderdag 18 Junie. Indien ons nie vining antwoord kry by die HOD nie, gaan 
ons dit daarna ook vir die Graad 9 & 11 doen. 
 

RAPPORTE 

Alle punte is op die “D6 Connect” App beskikbaar. Rapporte is wel per e-pos beskikbaar en afskrifte 

kan deur leerders aangevra word sodra hulle terug is by die skool. 

 

Skakel ons gerus vir enige navrae. 

 

Vriendelike groete 

 

 

 

J.H. van Niekerk 

Hoof 
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