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Beste ouers/voogde                                                                                                                                 25 Julie 2014 
Neem asb. kennis van die volgende inligting: 

‘n Opregte woord van welkom 
terug by die skool. ‘n Hele paar 
nuwe leerders het by ons 
aangesluit – vir hulle en hulle 
ouers wil ons ‘n spesiale 
“welkom” sê. 
 

Die aangehegte kwartaalprogram 
is weer eens ‘n aanduiding van hoe besig ons hierdie kwartaal gaan 
wees.  Ek wil nou al dankie sê vir alle ouerondersteuning met die 
leerders se skoolwerk en ook die ondersteuning van die Paarl-skool 
Ontwikkelingstigting (PSOS) se fondsinsamelingaktiwiteite. 
 

Ons wil ook vlugtig terugvoer gee oor mnr Johan Basson (vorige 
hoof) se gesondheid.  Sy herstel na die hartomlyningsoperasie is 
goed, maar stadig.  Ons wil graag vra vir voortgesette gebede en 
herstelwense – baie dankie! 
 

Een van ons belangrikste take, heel aan die begin van die kwartaal, 
is leerderbesprekings. Terugvoer sal aan u op die geskeduleerde 
oueraand gegee word. 
 

Ons beoog ook om die Ouer-Personeelvereniging (OPV) weer 
bymekaar te laat kom. ‘n Nuwe visie en missie word beoog.  U sal 
later ‘n uitnodiging ontvang. 

PERSOONLIK 
 Mev Luzanne Brown is terug na haar 

kraamverlof en skuif vanaf die 
leerondersteuningsafdeling na die 
grondslagfase in die plek van mev Ilse van 
der Merwe in Gr 1 Afrikaans. 

 Ons het ook ‘n nuwe Sielkundige 
(Internskap) in die plek van mev Carmelita 
Jacobs, naamlik me Louise Fisher.  

 Geluk aan mnr Ebrahim Fraser en sy vrou 
Zulfa met die geboorte van hulle pragtige 
dogtertjie, Aaliyah. Mag sy net vreugde 
bring! 

Om erkenning aan die uitsonderlike 
prestasies van lede te verleen het die 
Suid-Afrikaanse Onderwysunie (SAOU) se 
Nasionale Uitvoerende Raad besluit om 
tydens die nasionale kongres in Junie 
toekennings aan lede, skole en Hoër 
Onderwysinstellings te maak. Paarl-skool is 
aangewys as die NASIONALE WENNER in 
die kategorie: Skool vir uitmuntende 
onderrig aan leerders met Spesiale 
Onderrigbehoeftes (OLSOB). Ons het ook 
‘n R5 000, 00 prysgeld ontvang. Mev Eileen 
Marais het die funksie bygewoon en die 
toekenning namens Paarl-skool ontvang. Dit 
is voorwaar ‘n groot pluimpie vir al ons 
personeel om in die toekenning te deel. U  sal dalk opgemerk het dat ons bl 13 van Die Burger 
gehaal het. Groot dankie aan die Beheerliggaam wat ons as personeel ondersteun en geleentheid 
gee om as personeelkorps so te kan presteer. DANKIE!! 



Ons 16 finaliste is hard aan die werk om hulle gekose welsynsorganisasies te ondersteun. Daar sal 

sporadies briewe/versoeke uitgaan vir donasies bv. speelgoed, blikkieskos, skryfbehoeftes, koop van 

stokkielekkers ens. Ons rig ‘n vriendelike versoek dat u die kinders in hulle onderskeie projekte sal 

ondersteun indien dit enigsins moontlik is. Donderdag, 4 September 2014 word die wenners van die 

kompetisie aangewys by ‘n aandfunksie wat by die skool aangebied sal word. Dit beloof om ‘n baie spesiale 

geleentheid te wees waar deelnemers hulle verskillende welsynsorganisasies gaan voorstel en daar gaan 

ook ’n loopplank sessie, DVD opname vertoning, “Rommel/herwinnings” klerevertoning en aandrok 

klerevertoning wees. Die deelnemers oefen reeds hard om ‘n skitterende vertoning te lewer. Meer 

inligting ivm gaskunstenaars sal volg. Kaartjies vir hierdie glansgeleentheid word teen R40 elk verkoop. U 

kan dit by me Anke Geldenhuys in die kantoor bestel en betaal. Voltooi asseblief die afskeurstrokie of 

skakel haar direk.  

Voltooi asseblief indien u belangstel om kaartjies te koop vir die Mnr en Mej Paarl-skool Ambassadeur Glansaand. 

Vir aandag Anke Geldenhuys 

Ek wil graag kaartjies koop @ R40 elk vir die Mnr en Mej Paarl-skool Ambassadeur glansaand op 4 September 

2014. 

Naam van leerder: ________________________________   Klas:________________________________ 

Naam van ouer/voog: _____________________________     Kontaknommer: _______________________ 

Aantal kaartjies: _______________ 

Bedrag ingesluit: _______________ 

Sluit asseblief die korrekte bedrag in. 

 

Baie sterkte vir die kwartaal. 

Paarl-skool groete 

 

S. Kruger 

HOOF 


