
Wouwtjienuus: Navrae & advertensies:  Micala McCrimmon (micala@wouwtjies.co.za) 

LW:  Produkte/Dienste hier geadverteer word nie noodwendig deur die skool gekondoneer nie. 

Ons maak tyd vir jou kind 

WOUWTJIENUUS 
              Laerskool Anton van Wouw                   Weeklikse Nuus                          Vrydag, 12 Februarie 2021 

      

PERSONALIA 
 

‘n Warm welkom in Wouwtjieland! 

Ons wens graag die volgende twee personeellede hartlik welkom in Wouwtjieland:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bo: Juf. Elsmarie Uys (Gr. 2)         Bo:  Me. Micala McCrimmon (Admin) 
 
Ons wens Juf. Elsmarie en Me. McCrimmon baie voorspoed en seën toe in hul nuwe poste.  Ons weet 

dat dié twee dames ‘n groot aanwins vir ons skoolgemeenskap gaan wees! 

Wouwtjies groet Juf. Nicole 

Dit is met ‘n swaar hart dat die Wouwtjies moet afskeid neem van 

Juffrou Nicole  van Greuning...  In die jare wat sy hier was en vir die 

Gr. 4’s Afrikaans gegee het, het sy diep spore op élke  gebied 

getrap, maar verál in die harte van elke kind!   

Min mense kan kers vashou by Nicole... absoluut nougeset en 

hardwerkend... ‘n onderwyseres wat (sonder om enige ophef te 

maak) ná ure ekstra myle gestap het om seker te maak élkeen van 

haar leerders is op datum.  Die Van Greunings het ‘n pragtige babaseuntjie ryker geword - en vir nou 

gaan Juf. Nicole eers net “mamma-wees”.  Ons beste wense vergesel hierdie gesin!  Geniet dit... maar 

ons hoop om jou wéér eendag ‘n Wouwtjie te maak!  Ons gaan jou baie mis, as skitterende 

onderwyseres, en uiters gewaardeerde en geliefde kollega.  

Bo:  Juf. Nicole van Greuning 
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Welkom terug, Wouwtjies! 
 

Die langverwagte dag het uiteindelik aangebreek. Ons is saam met u en elke leerder verheug dat die 

kinders weer skool toe mag kom!  Ons vertrou dat u reeds die volledige inligting vir Gr. 1-7 ontvang het. 

Hierdie inligting is gister elektronies aan u gestuur. Indien u dit nie ontvang het nie, stuur asb. ’n e-pos aan 

simone@wouwtjies.co.za. 

 

Oueraande 

Ons kan nog nie ouers by die skool ontvang nie, maar u moet asseblief kennis neem van die volgende 

datums en tye waarop virtuele oueraande gehou gaan word: 

Graad 1 :  Dinsdag, 16 Februarie om 18:00 

Graad 2 : Woensdag, 17 Februarie om 18:00 

Graad 3 : Donderdag, 18 Februarie om 18:00 

Graad 4-7: Inligting word volgende week aan u gestuur. 

Skakels vir hierdie oueraande sal aan u gestuur word. 

 

Af- en oplaai van leerders 

Voltooi asseblief die elektroniese vraelys namens u kind voordat hy/sy afgelaai word.  Aflaaityd vir Gr.1 -7 

is vanaf 06:50. 

 

Ouers kan steeds kies by watter hek u die kinders wil aflaai. Neem asb. kennis dat die hekke om 07:25 

sluit, aangesien die onderwysers dan in die klas moet wees. Enige ouer wat ná 07:25 opdaag, sal by die 

hoofhek moet aanmeld. Probeer asseblief om u kind reeds om 07:15 af te laai. Dit verseker dat leerders 

rustig is en nie laat in hulle klasse aankom nie. 

 

Graad 1-3 leerders verdaag om 13:10.  Indien u nie dan u kind kan kom haal nie sal daar wagklasse wees 

tot 13:40. 

 

Graad 4-7 leerders verdaag om 13:40. Kom haal asseblief u kind betyds aangesien die personeel wat 

diens doen by die hekke net tot 14:00 daar sal wees. 

 

Geen leerder mag buite die skoolterrein vir u wag nie. Die kleinhekkie by Ontvangs in Deystraat word om 

15:00 gesluit. Leerders wat dan nog nie kom haal is nie, sal dan na die naskoolhek in Langestraat verskuif 

word, sodat ouers hulle by daardie hek kan kry.  Hierdie hek sal dan ook die enigste hek wees wat oop is 

vir alle aktiwiteite ná 15:00. 

 

Dit spyt ons om u mee te deel, maar daar word steeds geen ouer op die terrein toegelaat nie. 

 

Covid-reëlings 

Ongelukkig is die virus steeds met ons en moet vereiste regulasies steeds nagekom word. Neem asb. 

kennis van die volgende: 

Kinders moet steeds met maskers skool toe kom.  Indien ‘n leerder ‘n skerm het, mag die masker in die 

klas afgehaal word en dit vervang met die skerm. 

Maak seker dat die masker gemaklik op die kind se gesig pas. Dit moet die mond én neus bedek. 

‘n Afstand van 1m sal deurentyd gehandhaaf word in die klasse. 

Na elke twee ure sal leerders ‘n masker-breek kry, waar leerders hulle maskers mag afhaal, mits ‘n 

afstand van 1.5 m gehandhaaf kan word.  Klasse en areas waar leerders of personeel is, word ná elke 

klaswisseling gesaniteer. 
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Welkom terug, Wouwtjies! 
 

Nabye kontak en prosedure indien positief getoets word. 

Dit beteken u of u kind was binne 1m, sonder ’n masker en meer as 15 minute in die teenwoordigheid van 

iemand wat positief getoets is.  ‘n Huisgesin word beskou as nabye of direkte kontak. 

Indien ‘n lid van die huisgesin vir ‘n Covid- toets gaan, mag die leerder skool toe kom, terwyl daar vir die 

uitslag gewag word, mits die leerder geen simptome toon nie. 

 

Indien nabye kontak met ’n persoon wat positief toets plaasgevind het, mag ‘n leerder ook vir 10 dae nie 

skool toe kom nie. Hierdie dae is vanaf die dag van kontak. 

Indien ‘n leerder positief getoets word, geld die 10 dae isolasie ook. 

Geen hertoets is nodig na ’n tydperk van isolasie nie. Die leerder mag terugkom skool toe, behalwe as hy/

sy steeds simptome het. In so ‘n geval moet ‘n leerder eers teruggaan na ‘n geneesheer toe. 

Indien ’n persoon gehospitaliseer was vir Covid, mag hy of sy eers terugkeer agt dae ná ontslag. 

 

Sport 

Sportoefeninge begin ook binnekort. Ouers ontvang volgende week meer inligting hieroor.  Geen 

wedstryde of byeenkomste mag tans plaasvind nie 

 

Algemene reëlings 

Kommunikasie 

E-posse word slegs vir algemene inligting gebruik, indien u enige saak wil bespreek maak asseblief ‘n 

afspraak met die relevante persone. 

 

Nuusbriewe sal elke Vrydag elektronies aan ouers gestuur word. 

 

Alle kommunikasie van die skool is op die d6-toep. Dit is noodsaaklik dat u die toep aflaai om op hoogte 

van sake te wees. 

 

Ons wens u ’n aangename kwartaal toe.  Ons as personeel is entoesiasties en toegewyd om ons leerders 

met liefde en passievolle onderrig terug te verwelkom. 

 

Wouwtjiegroete 

 

Chris Henning 

Hoof 
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Dit is lekker om ‘n Wouwtjie te wees! 
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        at wou jy adverteer? 
Jy kan ook in die Wouwtjienuus adverteer!   Kontak: micala@wouwtjies.co.za 

CUPCAKES & KOEK 
 

Mooiste cupcakes/koek 

op bestelling gebak. 

Enige ontwerp Kon-

tak:  

082 442 8099 

Jy kan ook in die Wouwtjienuus adverteer!    

Kontak: Micala McCrimmon micala@wouwtjies.co.za 

VOERTUIGLISENSIES 

Hernuwing / Registrasies 

De-registrasie / Nommerplate 

Verander van ander provinsie 

na Gauteng.  

Cas: 082 431 5073 /  

012 807 5162 

AU PAIR 

Ek is ‘n student by 

TUKS en is beskikbaar 

vir AU PAIR werk op 

voltydse basis. Eie 

vervoer. 

Megan van Rooyen 

0726423393 
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Kontak ons 
L/s Anton van Wouw 

Deystraat  

Nieuw Muckleneuk Pta.  

Tel: 012 460 6181/3024 

www.wouwtjies.co.za 

 

Bemarking: 

Marica Botha 

bemarking@wouwtjies.co.za 

 

Wouwtjienuus:  

Navrae & Advertensies:  

Micala McCrimmon 

micala@wouwtjies.co.za 

 

Verhuring van fasiliteite: 

Simone Wallace 

simone@wouwtjies.co.za 

 

Sportbestuurders: 

Armandt Nortje 

082 410 9070 
sportarmandt@wouwtjies.co.za 

 

Finansies 

Petro van Wyk 

petro@wouwtjies.co.za 

Amelia Robberts 

ameliarobberts@wouwtjies.co.za 

Tye: Finansiële Kantoor 

Ma. tot Vry.  

07:00 tot 09:00  

12:00 tot 14:00 

Volg ons op: 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Wouwtjiegroete 

Mnr. CR Henning 

Hoof 

mailto:sportarmandt@wouwtjies.co.za

