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Geagte Ouers/Voogde 
 
So het ons aan die einde van die jaar se verpligtinge gekom. Baie, baie dankie weer eens aan 
elke ouer/voog wat gehelp het om hierdie jaar ‘n sukses te maak. 
 
Mag u ‘n heerlike vakansie saam met u kind(ers) geniet en 2013 met nuwe kragte aanpak. 
 
Let asseblief op die laaste sake. 
 
1. PERSOONLIK 
  
 Ons groet die volgende persone: 

 Mnr Chris Botha, ons adjunkhoof (4 jaar diens).  Hy het ‘n pos by Hoërskool Labori 
aanvaar.  Mnr André Ruppersberg sal waarneem as adjunkhoof totdat ‘n nuwe 
adjunkhoof aangestel is. 

 Suster Hattingh, ons verpleegkundige (6½+ jaar diens).  Sy tree nou af.  Mev Sandré 
Jordaan is benoem as ons nuwe verpleegkundige. 

 Mev Annie Brand, ons een spraakterapeut (9 jaar diens).  Sy word nou eers ‘n 
tuisteskepper om haar eie kinders te versorg.  Mev Van Heerden is in haar plek 
benoem. 

 Mev Christelle Coetzee, ons een fisioterapeut (26 jaar diens).  Sy tree af as gevolg van 
mediese redes. 

 
 Ons groet hierdie vier gewaardeerde kollegas met ‘n groot knop in die keel.  Ons wens 

hulle net die beste toe vir die toekoms en bedank hulle diep uit ons hart vir hulle uiters 
toegewyde diens aan die leerders van Paarl-skool. 

 
2. Die skool open weer op 16 Januarie 2013 om 08:00.  Die busse sal vanaf die eerste 

dag weer die huidige roetes volg. Ons sal vroeg in die nuwe jaar ‘n oueraand hou. 
 
3. FINANSIëLE SAKE (die inligting kom vanaf die finanskomitee) 
 
 ”Alle ouers wat nog uitstaande skuld het en nie met die kantoor ‘n reëling getref het of ons 

skriftelik ingelig het nie, word Januarie 2013 aan die prokureurs oorhandig sonder enige 
verdere kennisgewing.” 

 
Laastens wens almal by Paarl-skool vir u ‘n Geseënde Kerstyd saam met u familie en vriende 

toe. 
 
Mag 2013 ook vir ons nuwe hoop bring. 
 
God se seën vir u almal toegewens 
 
Paarl-skool groete 
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