Info: 24 Mei 2019
Direkteur
Geagte lede, ouers, vriende en personeel
"Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie; hulle het geen voorraadkamer of
skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie!" Luk 12:24.
Ons is pas deur 'n nasionale verkiesing waar daar gestem kon word wie aan bewind sal wees
om Suid Afrika te begelei. Ons is nie aldag seker of hierdie verkiesing die moeite werd is, of
die verkose partye wel die wil van ons HERE opsoek en of daar enigsins vir hulle gestem moet
word nie. Met die uitslae van die verkiesing nou bekend, verbeter dit nie ons situasie met
die onsekerheid van die toekoms nie. Is hierdie partye enigsins gemoeid met dit wat ons
as Christene bely? As ons na uitsprake van verskillende politieke partye luister, is daar groot
vraagtekens oor hul basiese beginsels. Daar is groot vraagtekens oor die mate waartoe
daar 'n toekoms is vir 'n klein Christelike skool in so 'n wêreldse politieke bestel.
As ons hierna kyk, word ons bekommerd en is ons geneig om onsself te ontstel oor wat
moontlik gaan word van die opvoeding van ons kinders, maar die HERE bevestig Sy trou
aan ons. Soos die voëls van die hemel sal Hy ons steeds versorg.
Dit maak nie saak wie in ons land of die wêreld aan bewind is nie, ons kry die bevestiging
dat "So waaragtig as Ek leef, sê die HERE, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal
God bely." Rom 14:11. Daarin gebruik Hy ook enigiemand om Sy raadsplan deur te
voer. So gebruik Hy selfs die regering aan bewind om te sorg, soos Hy wil hê daar gesorg
moet word.
Daarmee kan ek verslag doen dat ons weereens baie dankbaar teenoor die HERE kan
staan dat ons die eerste deel van ons subsidie ontvang het. Dit is vir ons 'n groot
vreugde dat die HERE ons steeds versorg, selfs teen baie van ons verwagtings in!
Vriendelike Dirkie-groete
Dr Douw Boshoff

Beplanner: 27 Mei - 8 Augustus
Vervang hierdie "beplanner" elke tweede week. Plaas dit op u yskas dan is die belangrike datums en gebeure van die skool byderhand.
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Algemeen
PERSONEEL
Verjaarsdae: Baie geluk aan mnr Wiku van Rooyen wat op 27 Mei verjaar.
Ons bede is dat die Here u ryklik sal seën.
Hemelvaartdag: Donderdag, 30 Mei - 07:45: AROS bied op Donderdag,
30 Mei 'n hemelvaartprogam in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk
Die Kandelaar aan. Ouers, lede, vriende en familie is welkom om die
geleentheid by te woon.
GSDP - "Trailrun" - Vrydag, 9 Augustus 2019: Die GSDP-bergpretloop vind plaas op Vrydag, 9
Augustus 2019 (Nasionale Vrouedag). Noteer asseblief hierdie datum op u kalender. Meer
inligting volg binnekort.

Hoërskool
AKADEMIE
Eksamen:
• Die gr 8- en gr 9-leerlinge begin op 27 Mei met hul eksamen.
• Die gr 10- tot gr 12-leerlinge se eksamen het reeds begin.
Baie sterkte aan elke leerling.
Afwesighede - eksamen en / of toetse: Onthou asseblief: Indien 'n leerling, om watter rede
ookal, nie 'n eksamenvraestel skryf en 'n doktersbrief ingee nie, verbeur die leerling die geleentheid
om die eksamen in te haal en kry ongelukkig nul.
Dit is die leerling se eie verantwoordelikheid om so gou as moontlik, wanneer hy / sy terug is by die
skool, reëlings met die betrokke vakonderwyser te tref om die vraestel in te haal (indien daar wel
'n doktersbrief beskikbaar is).
Ekstra hulp: Indien 'n leerlinge hulp benodig in 'n vakgebied, moet hy / sy asseblief met vrymoedigheid die betrokke onderwyser nader.
Mei- / Junie-eksamen: Die leerlinge skryf tot op die laaste dag van hierdie kwartaal eksamen en
ontvang in die nuwe kwartaal hul rapporte. Sien asseblief toe dat u kind(ers) daagliks by die skool
is.
Oueraand: Die hoërskool se oueraand vind plaas op Donderdag, 18 Julie.
Akademia - 2 tot 5 Junie: Akademia bied 'n aanlyn-Winterskool aan vir alle gr 12-leerlinge. Sien
hulle webtuiste vir meer inligting.

WISKUNDE-WINTERSKOOL - GR 12: 19 TOT 21 JUNIE
Juffrou Danica Erasmus neem binnekort aan 'n wêreldbeker-korfbaltoernooi deel. Om te verseker
dat die matrikulante al hul Wiskunde betyds afhandel, vind 'n verpligte winterskool plaas vanaf
Woensdag, 19 Junie tot Vrydag, 21 Junie.
SPORT
Netbal: Die netbalseisoen is verby. Baie geluk aan die dogters met hul mooi wedstryde.
Rugby: Die rugby-oefeninge en -wedstryde saam met Eduplex, gaan voort soos gereël. Dankie
vir elkeen se betrokkenheid.
Skaak: Die Arnold Swarzenegger-toernooi het plaasgevind op 17 en 18 Mei 2019. Die span het
baie mooi gespeel. Baie geluk en dankie vir jul positiewe deelname.
BUITEMUURSE AKTIWITEIT
Brugbou-kompetisie: Ons gaan vir die eerste keer in die geskiedenis van Dirk Postma aan die
Suid-Afrikaanse Instituut vir Siviele Ingenieurs (SAISI) se brugboukompetisie deelneem. Die interne
beoordeling vind plaas op 13 Junie na skool. Almal is baie welkom om te kyk hoe swaar 'n brug
kan dra, voordat dit breek. Dit beloof om interessant te wees.
SKRYFBEHOEFTE-PROJEK: GR 8
Mev Elsabé Willering (een van ons ouers) is betrokke by 'n naskoolsentrum in Derdepoort. Hierdie
sentrum ontvang feitlik geen finansiële hulp nie en lewer 'n noodsaaklike diens aan die
gemeenskap om 'n tuiste te bied vir kinders wie se ouers bedags werk.
Die sentrum benodig dringend enige skryfbehoeftes, oud en nuut (bv. kleurpotlode, blou penne,
gewone potlode, uitveërs, skerpmakers, skêre, gom, kleefband, lêersakkies, sakrekenaars,
kramdrukkers, gaatjieponsers, foliopapier, ensovoorts).
Die gr 8's wil graag hierdie projek ondersteun en sal dit op prys stel indien u enige gebruikte
skryfbehoeftes vir die doel sal skenk voor u dit weggooi (bv. kort potlode en kleurkryt, gebreekte
vetkryt, penne, ensovoorts) of sommer hulle harte nog blyer te maak deur nuwe skryfbehoeftes te
skenk.
U kan dit by Lokaal G4 of die hoërskoolkantoor inhandig. Ons sal sorg dat dit op die regte plek
kom!
Mev Elsa Godschalk
Voogonderwyser: Gr 8-klas

Laerskool
AKADEMIE
Eksamen: Die laerskoolleerlinge se eksamen het reeds beging.
Afwesighede: eksamen en / of toetse: Indien 'n leerling vir 'n toets / eksamen afwesig is, moet
die registeronderwyser 'n doktersbrief ontvang. Die leerling moet self met die vakonderwyser reël
om die toets / eksamen so gou as moontlik te skryf.
AFWESIGHEDE
Dit is u kind se eie verantwoordelikheid om die werk in te haal wat hy / sy nie gedoen / gekry het
nie op die dag wat hy / sy afwesig was. Kommunikeer asseblief met die registeronderwyser as u
kind nie by die skool gaan wees nie. Indien 'n leerling vir drie dae en meer afwesig is, versoek ons
'n doktersbrief.
SPORT
Baie dankie aan die dogters vir hul positiewe deelname en mooi gedrag tydens die afgelope
seisoen. Baie dankie aan die afrigters vir jul opoffering met die oefeninge.
Netbal: Afsluitingsfunksie: Die beplande datum vir die funksie is Vrydag, 7 Junie. Meer inligting
volg later.
Rugby: Die rugbyspelers oefen op Dinsdae en Donderdae op die tye soos met hulle gereël.
Die bulletjies speel op Saterdag, 1 Junie en Saterdag, 8 Junie wedstryde. Die o/7- tot 0/9-spelers
ontvang binnekort skrywe hieromtrent.
LAERSKOOL: FOTODAG
Fotodag (individueel- en klasfoto's) - Dinsdag, 21 Mei: Die individuele- en klasfoto's is geneem.
Sodra ons die proewe ontvang, stuur ons dit aan u.

Kleuterskool
INSTAPPIE
"The Farm Corner" besoek die kleuterskool op Donderdag, 13 Junie. Die kleuters het meer inligting
ontvang.

ICO-KUNSTEFEES
Datum: Saterdag, 31 Augustus 2019
Plek:
Gereformeerde Kerk Totiusdal
Tema: Sport en spel
Teken / verf / beeldhou:
Gr R - gr 3 . . . . . Met klouter en klim word ek gou-gou slim
Gr 4 - gr 7 . . . . . Sport laat my brein sterker word
Gr 8 - gr 12 . . . . 'n Fikse liggaam help my om in die klas my man te staan
Fotografie:
Gr R - gr 3 . . . . . My gunsteling buitespel
Gr 4 - gr 7 . . . . . My gunsteling sportsoort
Gr 8 - gr 12
Enige sport-aksie
Besoek gerus die webtuiste www.ico.org.za, vir die handleiding van die kunstefees.

