BELVEDERE SKOOL

OMSENDBRIEF 21 September 2020
VRYDAG 25 SEPTEMBER
IS ‘N SKOOL VAKANSIEDAG!
Maandag 21 September 2020
Liewe Ouers, Voogde en Leerders
Ons vertrou dat u almal in die "Nuwe Normaal" gevestig is en
dat u dit bemeester het. Ons is baie bly om u te kan vertel dat
ons leerders hard gewerk het en dat hulle almal hul kurrikula
ingehaal het. Die kleiner klasse, werk wat tuis gedoen word as
die leerders nie by die skool is nie, en die hersiene leerplanne
het ons wonderlike onderwysers in staat gestel om ons leerders
op datum te bring. Gereelde skoolbywoning sal hulle op datum
hou en sorg dat hulle hul assessering voltooi wat hul punte vir
Kwartaal 3 en 4 sal oplewer. Daar is net eenvoudig nie tyd
om die werk oor te doen nie, dus moet u aanhou om u
kinders skool toe te stuur volgens die kalender, sodat
hulle hul beste resultate vir 2020 kan behaal.
'n Opname vir Jaar 4, Gr 10 en Gr 11 Ouers en Voogde
word binnekort via SMS vir u DRINGENDE aandag uitgegee.
VOLTOOI ASSEBLIEF DIE OPNAME SODAT ONS VIR 2021 KAN
BEGIN BEPLAN. U antwoord is verpligtend.
Ons Matrieks het verlede Donderdag met hul voorbereidende
eksamen begin en daar is nog 6 eksamens om te skryf. Ons het
daarin geslaag om op 21 Oktober 'n Matriekafskeid vir hulle te
reël na hul laaste eksamen op 19 Oktober. Na al die harde werk
wat hul in Februarie gedoen het om fondse in te samel vir hul
afskeid, het dit net nie regverdig gevoel nie om nie te doen wat
ons kon om 'n geleentheid vir hulle te hou nie. Ons wens hulle
voorspoed en sterkte toe vir hul voorbereidende eksamen.
VRYDAG 25 SEPTEMBER:
ONS HET TOESTEMMING ONTVANG OM VRYDAG 25
SEPTEMBER 2020 TE SLUIT. GEEN LEERDERS, BEHALWE
VIR DIE MATRIEKS WAT HUL WISKUNDIGE
GELETTERDHEID VRAESTEL 1 SKRYF VANAF 08:00 TOT
12:00, MOET BY DIE SKOOL WEES NIE! Geniet die lang
naweek!
INPERKING VLAK 1:
Vlak 1 verander nie die formaat van 50% van die kapasiteit vir
ons skool nie, en omdat ons nie die teendeel ingelig is nie, sal
ons voortgaan met ons kalenders vir September en Oktober
soos gegee, en vir November wat binnekort sal volg.
BUSGELD EN ROETES:
Ons wil Ouers en Voogde van Leerders wat ons busse gebruik,
daaraan herinner dat hul gelde steeds betaalbaar is. Die
wanbetaling van fooie maak dit vir ons baie moeilik om ons
busbestuurders te betaal, aangesien hierdie salarisse nie uit
skoolgeld betaal word nie, maar uit die busgeld.
Let daarop dat ons busroetes; af- en oplaaipunte vasgestel is
en dat ons nie 'n deur-tot-deur-diens aanbied nie. Ouers en
Voogde is daarvoor verantwoordelik om te verseker dat die
Leerders betyds by die oplaaipunte is en dat hulle daar is om
hul kinders af te haal as hulle na skool afgelaai word,
aangesien die busse nie kan wag nie. Busbestuurders word
opdrag gegee om elke dag hul volle roetes te ry en nie leerders
wat nie by die skool moet wees nie, op te laai nie. MOET
ASSEBLIEF NIE U KIND BY DIE OPLAAIPUNT LOS NIE, IN
GEVAL HUL KOORS HET OF DAT HULLE NIE DAARDIE DAG BY
DIE SKOOL HOORT NIE. In beide gevalle sal u, u kind moet
terugneem huis toe.

NOVEMBER ASSESSERINGS:
Assesseringsdatums vir PREP tot Jaar 4 vir November volg
binnekort op die November kalender. Die akademiese
assessering sal gedoen word wanneer hulle in hul klasse is, en
die sentrumassessering sal gedoen word wanneer hulle in hul
sentrums is. VERSEKER ASSEBLIEF DAT U KIND OP
HIERDIE ASSESSERINGSDAE BY DIE SKOOL IS.
HIERDIE ASSESSERINGS KAN NIE HERHAAL WORD
NIE. 'n DOKTERSBRIEF WORD VEREIS AS U KIND OP' N
ASSESSERINGSDAG SIEK IS. GEEN DOKTERSBRIEF GEEN PUNTE!
Graad 10 en 11 Toetsroosters volg sodra ons die datums
daarvoor bevestig het.
Kinders by die huis met komorbiditeite-siektes is per
SMS deur die skool gekontak om te reël dat hulle skool toe kom
en die assessering doen.
AFSPRAKE:
Ouers en voogde word daaraan herinner dat hulle 24 uur voor
die tyd 'n afspraak moet maak voordat hulle personeel by die
skool mag sien. Reëlings moet getref word om die COVID-19protokolle te volg en dat die personeellid beskikbaar is
aangesien ons al ons personeellede gebruik, selfs al gee hulle
nie hul eie klasse op 'n bepaalde dag nie.
SNOEPIE-KAARTE:
Ons Snoepie het op 1 September 2020 kontantvry gegaan met
die bekendstelling van 'n kaartstelsel. Daar is 'n paar kaarte wat
vir nuwe leerders en Jaar 2.5 uitstaande is, en hierdie leerders
sal steeds kontant gebruik totdat hul kaarte afgelewer word.
Ons het al die saldo's vir September na -R7.00 laat terugkeer,
sodat ons Ouers en Voogde nie vir die maande wat hulle nie die
kaarte gebruik het nie, gehef word nie.
Kontak Smart Swipe Solutions, en nie die skool nie, as u
probleme met die kaarte het. Hulle is baie bereid om u te help
en kan gekontak word by 073 238 9485 van Maandag tot
Vrydag van 09:00 tot 17:00, by
info@smartswipesolutions.co.za, of u kan hulle direk kontak
vanaf hul webwerf www.smartswipesolutions.co.za. Moet
asseblief nie u kaart registreer nie, dit is reeds gedoen!
Nuwe kaarte sal nie uitgereik word nie, aangesien die
skool reeds daarvoor betaal het.
DEURRY HUISWERK:
Let daarop dat daar nie hierdie kwartaal weer ‘n deurry
sal wees nie. Onderwysers en leerders is besig met
assesserings vir punte vir Kwartaal 3.
RAPPORTE VIR KWARTAAL 3 EN KWARTAAL 4:
Kwartaal 3 rapporte sal op Vrydag 23 Oktober, die laaste
dag van Kwartaal 3, gereed wees om afgehaal te word.
Rapporte wat nie afgehaal word nie, sal vanaf Maandag 2
November huis toe gestuur word, mits 'n skriftelike versoek van
die ouer / voog via die kind ontvang word. Kwartaal 4
rapporte sal op Dinsdag 15 Desember, die laaste dag
van Kwartaal 4, beskikbaar wees vir afhaal.
Ons wens ons Families sterkte en uitstekende gesondheid toe
vir Kwartaal 3. Bly veilig en geniet julle lang naweek.
Die uwe in die onderwys,
Mev Lauren Roberts
Mnr Hannes Du Plessis
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