
 
25 Maart 2020 
 
Beste ouer(s)/voog(de)                                                                                
 
Ter wille van duidelikheid rondom môre se reëlings, die volgende: 
 
Geen ouers hoef môre die skool te besoek nie. Dit is opsioneel. 
 
ALLE LEERDERS 
Indien julle nie ‘n toestel het wat toegang tot die internet bied nie, kan julle Chromebooks 
(toestel wat die kinders by die skool gebruik) môre by Marili Thomson se kantoor (langs mnr. 
Oosthuizen se kantoor) afhaal. Ouers/voogde gaan moet teken vir die Chromebooks en 
verantwoordelikheid daarvoor moet aanvaar. Dis slegs nodig as jy nie ’n geskikte 
foon/skootrekenaar/tablet tot jou beskikking het nie.  
 
GRONDSLAGFASE-LEERDERS (Gr.1 tot 3) 
Ter ondersteuning van die Google Classrooms lesse het die onderwysers ‘n pak van sowat 
150 bladsye voorberei wat in harde kopie beskikbaar moet wees vir die leerders.  Daar is 
twee opsies: 

1. Pakkies word vandag en môre ge-e-pos en ouers sal die werk kan uitdruk vir die 
leerders om dit te kan afhandel.  

2. Daar sal môre op die agterste veld uitdrukke wees wat ouers kan kom optel. Daar sal 
tafels wees per klas en ouers moet teken vir die afhaal van die uitdrukke. 

 
INTERSENFASE (Gr. 4 tot 7) 
Dit is opsioneel om jou kind se klas- en handboeke te kom haal. Stukke uit handboeke wat 
nodig is, sal ook op Google Classroom gelaai word. Werk kan op gewone lyntjiespapier 
gedoen word en na die inperking ingeplak word. As jy steeds boeke wil kom afhaal, kry dit 
asseblief by Lucia de Jager (Gr. 6) se klaskamer. 
 
REËLINGS VIR OUERS WAT BESLUIT OM MôRE MATERIAAL OF TOERUSTING BY 
DIE SKOOL TE KRY 

 Maak gebruik van die agterste ingang (Nuwe Kerkstraat) – nie die voorste hek in 
Kloofstraat soos gister gevra nie. 

 Leerders in die blouspan se ouers moet die skool besoek tussen 8:00 en 10:00 
indien moontlik, die oranjespan se leerders se ouers tussen 10:00 en 12:00 indien 
moontlik.  

 Ons wil ten alle koste vermy dat daar ’n samedromming by die skool is. Asseblief 
kom alleen (sonder kinders) en beweeg so vinnig as moontlik in en uit.  

 Bring sommer jou eie pen saam. 

 Daar sal handreiniger beskikbaar wees. Gebruik dit asseblief. 
 
Jy is welkom om vir mnr. Oosthuizen ‘n e-pos te stuur met verdere vrae: 
oosie@jvrprim.co.za. 
 
Ons sal teen Vrydag verdere korrespondensie stuur rondom die afstandonderrig-reëlings 
wat 6 April inskop. Hou vir eers nog bietjie vakansie, al is dinge maar vreemd. 
 
Groete, 
BESTUURSPAN: LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK 
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