BELVEDERE SKOOL

7 JUNIE 2020 OMSENDBRIEF
Gr 12, JAAR 4, WOW Vurkhyser & WOW
Bakkery Leerders kom terug skool toe –
Maandag 8 Junie 2020 om 07:15
7 Junie 2020
Ouers, Voogde en Leerders
Ons is baie bly om u te kan vertel dat ons gereed is om ons
Graad 12, Jaar 4, WOW Vurkhyser en WOW Bakkery
Leerders op Maandag 8 Junie 2020 om 07:15 te ontvang.
Ons is baie opgewonde om julle almal weer te sien!
LEERDERS MOET DIE VOLGENDE WEET:
UNIFORMS EN CIVVIE DAE
Julle moet julle gewone skool uniform Maandag 8
Junie 2020 skool toe dra.
COVID-19 druppels van nies en hoes bly langer as
24 uur op jou klere. Jy moet jou uniform (of
sivvies) onmiddellik uitrek as jy by die huis kom, en
dit in die vuil klere mandjie sit. Dit sluit mussies,
serpe, komberse en sokkies in! Dit moet so gou as
moontlik gewas word en in die son gehang word
om droog te word. Jou kosblik, waterbottel, ens.
moet in die wasbak geplaas word en baie goed in
warm seepwater gewas word. Moet nie onnodig
aan jou gebruikte klere of aan enige iets wat jy van
jou skool af terug bring, raak nie, en was jou hande
deeglik na die hantering hiervan en voordat jy
skoon klere aangetrek het.
Ons besef dat nie al ons leerders vyf stelle uniforms
het nie, en ons het innige meegevoel hiermee. Ons
het dus voorsiening gemaak dat jy jou skoolklere
(of sivvies) onmiddellik moet was en dit 'n dag gee
om droog te word. Ons sal jou toelaat om sivvies te
dra op die dae dat jy nie in uniform is nie. Dit sal
met jou bespreek word as jy weer by die skool is.
Dit is belangrik dat jy besef dat dit 'n voorreg is en
nie 'n reg nie, en dat sivvies 'n rooi, swart of
wit "T" -hemp, jeans, geslote skoene of
tekkies, enige trui, baadjie en mussies en
serpe beteken.
ALLES MOET ELKE DAG GEWAS WORD!
MASKERS
Jy moet met 'n masker skool toe kom. Aangesien jy
nie toegelaat word om jou huis sonder een te
verlaat nie, behoort dit nie 'n probleem te wees nie.
As jy nie een het nie, gebruik 'n ou, skoon “T”hemp om jou nek en gebruik dit om jou neus en
mond toe te maak. Jy mag ook 'n “buff” dra, wat 'n
buis materiaal is wat jy om jou nek dra, wat
opgetrek kan word om jou neus en mond toe te
maak. (Dit neem 'n bietjie oefening, so oefen
asseblief 'n hele dag tuis en kyk of dit vir jou werk.)
Jy sal 2 lapmaskers by die skool ontvang. Hulle sal
nie vervang word as jy hulle verloor, of tuis laat
nie. GEEN MASKER, GEEN TOEGANG TOT DIE
SKOOLTERREIN NIE!

‘n Woord oor die maskers: ons gaan jou nie dwing
om 'n EENVORMIGE een aan te trek nie; ons sal
jou toelaat om enige masker wat jy wil te dra,
MAAR MASKERS MET VLOEKWOORDE,
ONAANVAARBARE, SUGGESTIEWE TEKENS OF
OPMERKINGS, SAL NIE TOEGELAAT WORD NIE .
As jy so een dra, moet jy dit verwyder en die een
dra wat die skool vir jou gegee het. As jy dit weer
dra, word dit gekonfiskeer en weggegooi.
SIFTINGSPROSES / “SCREENING”
Om 07:15 sal die hek in Uys Krige straat oopmaak
en die leerders sal ingaan vir die siftingsproses.
Leerders moet by die heining langs die rooi
merkers wag om by die skool in te kom.
(Raadpleeg die aangehegte video vir wat julle
tydens die siftingsproses kan verwag.)
AS JY SIEK IS
As jy siek is, koors het, hoes, ‘n seer keel het,
asemhalingsprobleme het, die afgelope 14 dae uit
die land gereis het of die afgelope 14 dae met 'n
persoon wat met COVID-19 besmet is, in kontak
was, mag jy nie die skool binnekom nie. Jy sal
moet huis toe gaan en mag eers terugkeer
wanneer jy skriftelik deur 'n mediese praktisyn as
veilig geag is voordat jy weer op die skoolterrein
toegelaat sal word.
JY MAG AAN NIKS RAAK NIE
Dit is 'n nuwe dag in ons land se geskiedenis en
sosiale distansiëring is nou aan die orde van die
dag. Vertaling: JY MAG AAN NIKS RAAK NIE.
1.

2.
3.
4.

Hier is 'n paar dinge wat verander het:
Jy mag nie voor skool, tydens skool, tydens pouse
of na skool rondloop op die skoolterrein nie. Jy
moet te alle tye deur 'n onderwyser vergesel word
om te verseker dat COVID-19 protokolle gevolg
word. Jy mag nie na skool bly nie!
Jy mag om geen rede hoegenaamd aan enige
ander persoon, of hul besittings, raak nie.
Jy mag te alle tye nie nader as 1,5 m aan enige
persoon wees nie. 2m is beter!
Jy mag jou masker glad nie gedurende skooltyd
verwyder nie, tensy dit klam word, en dan moet jy
dit onmiddellik met 'n ander een omruil. Gebruikte
maskers moet in 'n plastieksak geplaas word wat
kan seël, en in jou skooltas geplaas word. Dit moet
elke dag tuis gewas word met seep en water en
indien moontlik, gestryk word.

Ons het lank en hard gewerk om die skool gereed te kry om
julle te ontvang. Julle kom terug skool toe om te leer en om
julle sillabusse te voltooi. Sosialisering moet op 'n afstand
van 1,5 m gedoen word. Ons het simpatie met julle, dit
gaan moeilik wees, maar julle is almal oud genoeg om te
verstaan waarom dit nodig is, en ons weet dat julle ons sal
help om die nuwe reëlings so glad as moontlik te laat
verloop, sodat ons gereed is vir die volgende groep leerders.
Hulle sal julle nodig hê om hulle die weg te wys, op 'n
afstand van 1,5 m natuurlik! Bly lekker warm.
Carpe Diem!
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