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  WOUWTJIENUUS 
              Laerskool Anton van Wouw                   Weeklikse Nuus                    Woensdag, 9 Desember 2020 

      

 

UIT DIE SKOOLKANTOOR 
ALGEMEEN 

Die skool en naskool is Maandag,  14 Desember oop. Aangesien die akademiese werk reeds klaar is, mag leerders hierdie 

laaste dag opvoedkundige speelgoed skool toe bring.  Die skool sluit Maandag om 12:00.  Ouers wie se kinders in die naskool 

is, moet asb. kennis neem dat die naskool om 17:00 sluit.  

 

Aan die einde van ‘n buitengewone uitdagende jaar, gun ons elke ouer, leerder en personeellid die vooruitsig van ‘n heerlike 

vakansie.  Dankie aan elke persoon betrokke by Laerskool Anton van Wouw vir die insette en harde werk om van óns skool, ‘n 

skool van uitnemendheid maak. Ons sien uit daarna om weer hande te vat in 2021.  

 

PERSONALIA 

Ons neem vandag afskeid van die volgende personeel:  

 

• Annedine Lugg 

 Annedine sal áltyd bekendstaan as een van die béste Wiskunde-onderwysers ooit by ons skool!  Annedine, ons  

 het soveel waardering vir jou.  Dis met hartseer dat ons jou moet laat gaan... maar ons is ook saam met jou  

 opgewonde oor ‘n nuwe toekoms in die mooie Nelspruit.  Wees verseker... jy laat ‘n reuse “gat” in ons harte  

 en in ons personeel, en ons gaan jou báié mis.  Ons mooiste seënwense vergesel jou op jou lewenspad 

 vorentoe.  Eenmaal ‘n Wouwtjie, áltyd ‘n Wouwtjie! 

 

• Monique Engelbrecht 

Ons moet ook totsiens sê aan Monique Engelbrecht - die pragtige juffrou, met die sagte oë en die mooi glimlag!  

Die juffrou met die klein kindertjies aan haar voete en in die palm van haar hand. Monique, op jou stil manier het jy 

so diep in ons harte gekruip.  

In die klas het jy elke jaar die wêreld vir ons kinders beteken en op die sportveld was jy ‘n ster!  Mag julle gesin 

báié gelukkig wees in Nelspruit - óns verlies, is ‘n groot wins vir hulle! 

 

• Lisa Potgieter 

Ná 13 jaar groet ons vir Lisa – as tikster (en sóveel meer!).  Áltyd professioneel, vriendelik en die rat waarom die 

kommunikasie en dokumentasie van die Intersenfase in die besonder, maar ook die hele skool, gedraai het!  Ons 

gaan haar stem, menswees en ongelooflike tikvermoë baie mis. Lisa se “verskuilde” talente as digitale ontwerper en 

kunstenares... gaan nóú die kans kry om te groei en blom!  Lisa verhuis na die prentjiemooi Kaapschehoop.  Mag 

die sagte mosgroen van die Laeveld jou hart toegroei met liefde; mag die miskombersie jou koester; mag die stilte 

vir jou innerlike vrede gee; mag die reuk van olieverf en terpentyn, jou gelukkig maak... Ons sal jou áltyd onthou! 

 

• Rina van Heerden 

Meer as twéé geslagte Wouwtjies is al, as peuters en kleuters, deur Rina se bekwame hande... nou het die tyd 

aangebreek om  totsiens te sê, want ‘n nuwe, opwindende era lê vir Rina voor- die vreugde van aftrede saam met 

haar wederhelfte.  Rina, ons Vader het jou gebruik waar Hy bedoel het jy moet wees.  Dit kon ons sien en beleef!  

Baie dankie vir dit wat jy ingeploeg het... die ouers, kinders én ons skool, het net die hoogste waardering vir jou!  

Geniet die rus en lékker dinge doen! 

 

• Marlene Ernst 

Ons ken Marlene vir ‘n korter rukkie, maar sy het reeds ‘n reuse indruk op ons gemaak!  Dankie vir jou insette, 

eers in die naskool, en vanjaar as assistent in die Grondslagfase.  As ons enigsins kón, het ons jou hier gehou!  

Baie geluk met jou aanstelling as Gr. 1-onderwyseres by Laerskool Monumentpark.  Ons mooiste wense vergesel 

jou! 
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KULTUURPRESTASIES 
Hartlik geluk aan ons leerders wat volgehoue, uitstekende werk op kultuurgebied lewer.  

Sien asseblief die aparte dokument op d6 (Bronne) met die mees onlangse uitslae van 

ons Wouwtjies.  

 

Welgedaan aan elkeen van julle! 
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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:  

Lisa Potgieter 
lisa@wouwtjies.co.za 

 

Verhuring van fasiliteite: 

Simone Wallace 
simone@wouwtjies.co.za 

 

Sportbestuurders: 

Yolanda Meiring 

076 960 6390 
sportyolanda@wouwtjies.co.za 

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 

 

Naskool:  

Hester van Sittert (hoof) 

wouwtjienaskool@gmail.com 

 

Volg ons op: 
   

 

 

 

 

 

 

 

WOUWTJIENASKOOL & PRE-PRIMêR 

NASKOOL  
BUITENGEWONE JANUARIE VAKANSIESKOOL  

13 tot 26 JANUARIE 2021 

 
Ouers wat aangedui het dat hulle van die buitengewone 

vakansieskool in Januarie gebruik wil maak, sal binnekort die nodige 

inligting en reëlings per e-pos ontvang.  

 

VAKANSIESKOOLURE:   07:00 tot 17:00    

INDIEN DAAR NOG OUERS IS WAT BELANGSTEL OM VAN DIé 

DIENS GEBRUIK TE MAAK, STUUR  GERUS ‘N E-POS NA: 

GR RRRR – GR R:  ppnaskool@wouwtjies.co.za 

GR 1 – GR 7:  wouwtjienaskool@gmail.com 

mailto:Sportyolanda@wouwtjies.co.za
mailto:sportarmandt@wouwtjies.co.za
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DESEMBERVAKANSIE:  

Ek sal na u diere omsien! 

Kontak my 

gerus.  

 

Cas:  

082 431 5073 

        at wou jy adverteer? 
Jy kan ook in die Wouwtjienuus adverteer!   Kontak: lisa@wouwtjies.co.za   

CUPCAKES & KOEK 
 

Mooiste cupcakes/koek 

op bestelling gebak. 

 

 

Enige ontwerp 

Kontak:  

 

082 442 8099 

 

 

 

 

Koelkamers, vrieskamersa, houerbakke 

vir verkoelingstrokke en ander  geïso-

leerde ruimtes.Piet Pretoriusstraat 1, 

Rosslyn, Pta. Tel (012) 541 1797/8 

iso@isobodies.co.za    

mailto:iso@isobodies.co.za

