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  WOUWTJIENUUS 
              Laerskool Anton van Wouw                   Weeklikse Nuus                    Vrydag, 16 Oktober 2020 

      

BELANGRIKE INLIGTING 

Die skool sluit Vrydag, 23 Oktober om 09:45 vir ’n kort vakansie.  Baie dankie vir u ondersteuning 

gedurende die kwartaal. Leerders ontvang ook rapporte op 23 Oktober.  Ons wens u by voorbaat ‘n 

aangename rustyd met u gesin toe.   

 

Terugkeer van Gr. RR en RRR-leerders 

Ons Gr. RR en RRR-leerders mag almal terugkeer as die skool weer op 2 November 2020 heropen.  

Volledige inligting sal aan die betrokke ouers gestuur word. 

 

Op-en aflaai van leerders 

Die verkeer bly maar altyd ’n uitdaging en ons kyk voortdurend na oplossings om die bottelnek so 

pynloos as moontlik te maak.  Ons is baie trots op ons leerders wat so selfstandig in hierdie jaar geraak 

het en sonder hulp of begeleiding van die ouers, soggens sélf na hul klasse toe beweeg het. Daarom 

versoek ons die  Graad 1-3 ouers om van Maandag af slégs u kinders af te laai en nie eers te parkeer en 

saam met u kinders te beweeg nie. Vir u gerief sal ons die aflaaipunte met kegels uitpak.  Leerders kan 

hul tasse op hul skoot hou 

sodat die aflaai veilig, vinnig 

en doeltreffend kan geskied. 

Sien asb. die skematiese 

voorstelling. 

 

Die onderste skuifhek by  

Gr.1-3 sal soggens tot 08:00 

oop wees, sodat ouers van  

Pre-primêr, wat nié in 

Giovannettistraat kan uitry 

nie, ook die opsie het om die 

onderste skuifhek te gebruik. 
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Algemene Jaarvergadering 
Neem asseblief kennis dat die Algemene Jaarvergadering op Donderdag, 5 November om 18:30 in 

die skoolsaal plaasvind.  Tydens hierdie vergadering word die skool se begroting bespreek.   

 

Covid-regulasies en voorsorgmaatreëls is in plek, en die nodige sosiale afstand sal gehou word.   

 

LW:  Alle ouers is welkom.  Ouers van Graad RR tot 6 het stemreg tydens dié vergadering. 

‘n Verkorte begroting sal by die skoolkantoor beskikbaar wees ter insae.  

 

Hieronder vind u die voorgestelde skoolgelde vir 2021: 
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WOUWTJIE-TASSE 

Castle Walk Skryfbehoeftes Tel: 012 065 0741 
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KATKOS 
 

Ons voer op ‘n daaglike basis ±7 katte by die skool - enige 

skenkings word opreg waardeer.   

 

Katkos kan by die registerklasse ingehandig 

word, vir aandag:  Juffrou Hester (Naskool) 

 

VAKANSIESKOOL: 26 TOT 30 OKTOBER 
WOUWTJIENASKOOL  &  PRE-PRIMêR NASKOOL 
 

Dit is baie belangrik dat u asseblief voor of op Maandag, 19 Oktober die sentrum per e-pos in kennis 

stel, indien u kind/ers die vakansieskool gaan bywoon. 

 

Die prosedures sal dan per kerende e-pos aan u gestuur word. 

Die sentrums is oop vanaf 07:00 tot 17:00    

 

LW:  Stuur asseblief slégs ‘n e-pos indien u kind/ers die vakansieskool gaan bywoon. 

 

E-POS: 

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

GR 1 – GR 7   wouwtjienaskool@gmail.com           

OUD-WOUWTJIES PRESTEER! 

Dit is altyd verblydend om nuus vanaf die omliggende hoërskole te ontvang, rakende ons oud-leerders se 

prestasies.   

Hartlik geluk aan die volgende oud-Wouwtjies wat tot die matriekraad van Die Hoërskool Menlopark 

verkies is, vir die termyn 2020/2021:   

• Jani Olivier 

• Leah Venter 

 

Van Pretoria Boys High School het ons verneem dat Arno de Bruin tot prefek verkies is vir 2021.   
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Koelkamers, vrieskamersa, houerbakke 
vir verkoelingstrokke en ander   

geïsoleerde ruimtes. 
Piet Pretoriusstraat 1, Rosslyn, Pta.  

Tel (012) 541 1797/8 

        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 

VOERTUIGLISENSIES 

Hernuwing / Registrasies 

De-registrasie / Nommerplate 

Verander van ander provinsie 

na Gauteng.  

Cas: 082 431 5073 /  

012 807 5162 

Rugby 2021 
Laerskool Anton van Wouw benodig rugby-afrigters vir 2020.  

Minimum vereistes:  

• Vlak 1 afrigting  

• BokSmart 

• 2-3 jaar ondervinding  

 

Stuur asb. CV na:  sportarmandt@wouwtjies.co.za 
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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 

Volg ons op: 
    

 

 

 

 

 

 

 

WOUWTJIEGROETE 

 

MNR. CR HENNING 

HOOF 

 Ons maak tyd vir jou kind 

VAKATURE 

Laerskool Anton van Wouw het die volgende vakature beskikbaar 

vanaf Januarie 2021:    

 

Sekretariële pos:  Tikster 

 

Vereistes: 

1. Uitsonderlike taalvaardighede in Afrikaans én Engels.  

2. Uitsonderlike tikvermoë, -spoed en -akkuraatheid   

3. Bewese ervaring in Publisher;  Word;  Excel.    

4. Algemene kantoorwerk:  Ontvangs; skakelbord ens.  

5. Basiese noodhulpkennis. 

6. Goeie menseverhoudings. 

• Werksure:  Ma. tot Vry. 07:00-15:00 

• ‘n Mededingende salaris word aangebied.  

• Verlof:  Skoolvakansies 

• Sluitingsdatum vir aansoeke:  Vrydag, 23 Oktober 2020 

• Aansoeke kan by die skool ingehandig word of per e-pos 

gestuur word na:  simone@wouwtjies.co.za 

 


