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KATKOS 
 

Enige kos-skenkings vir ons 

skoolkatte sal opreg waardeer 

word.  Katkos kan asb. by die 

Naskoolsentrum ingehandig 

word.  Baie dankie! 
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Kommentaar van Fedsas (Federasie van Skoolbeheerliggame),  

rakende seksualiteitonderrig. 
 

FEDSAS het Vrydag met die nasionale Departement van Basiese Onderrig vergader oor die voorgestelde 

lesplanne en leermateriaal vir seksualiteit onderrig (Comprehensive Sexuality Education (CSE)) in Lewens- 

oriëntering.  Die voorgestelde materiaal het in 2019 hoofopskrifte in die media gehaal en skoolgemeenskappe 

met reg ontstel. 

  

Die Departement het bevestig dat die kurrikulum nie verander nie en dat skole en opvoeders nie verplig kan 

word om die CSE lesplanne of departementele handboek te gebruik nie. Die status quo kan dus gehandhaaf 

word.  Dit bly skole se keuse welke materiaal gebruik word en opvoeders se professionele oordeel oor hoe 

lesse aangebied moet word. 

  

FEDSAS ondersteun ouderdomtoepaslike onderrig oor seksualiteit binne ŉ gesonde waardestelsel deur ’n 

opvoeder wat toegerus en gemaklik is om hierdie onderwerp met leerders te hanteer. 

 

Ons verwelkom die terugvoer van Fedsas in die verband. Ouers kan dus gerus wees. Ons gaan op 

hierdie stadium geen nuwe handboeke vir lewensvaardighede aankoop nie. In die leerplan is daar 

aspekte soos liggaamlike ontwikkeling en puberteit, wat op ’n baie elementêre wyse aan die leerders 

verduidelik word.  Hierdie deel van die kurrikulum is die laaste tien jaar deel van die leerplan. Daar is 

dus niks nuuts in die verband nie.  Alle nuwe materiaal sal eers deeglik gefynkam word, voordat dit aan 

die leerders beskikbaar gestel word. 

In ons gemeenskap erken ons egter die reg van ouers as die primêre opvoeder om voorligting in die 

verband self met hulle leerders te behandel. 
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PROJEKTE  
 

19 Maart  : Kaskar 
 
16 Mei  : Verefees 
 
12 September  : Wouwtjieklop en Feesjaarviering 
 
23 Oktober    : Lentefees 
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KOMMUNIKASIE 
By Laerskool Anton van Wouw het ons twee belangrike vorme van kommunikasie, naamlik:  

1. Weeklikse nuusbrief (Wouwtjienuus).  Indien u nie toegang tot die elektroniese weergawe het nie, is u 

welkom om u klasvoog in kennis te stel, dan sal ons ‘n harde kopie aan u kind besorg.  

2. Die d6-toep.  Hierdie is ‘n uiters belangrike  kommunikasiemiddel! 
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SCRIBLR:  GRAAD 4—7  
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        at wou jy adverteer? 
Jy kan ook in die Wouwtjienuus adverteer!   Kontak: lisa@wouwtjies.co.za   

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

 

VOERTUIGLISENSIES 

Hernuwing / Registrasies 

De-registrasie / 

Nommerplate 

Verander van ander 

provinsie na Gauteng 

 

Cas: 082 431 5073 /  

012 807 5162 
TUINWOONSTEL TE HUUR 
Onmiddellik beskikbaar. Naby Loftus Park en UP. 

Uitstekende sekuriteit, ten volle gemeubileerd. 

Wifi, elektrisiteit en skoonmaakdiens ingesluit.  

R5 300 per maand.  

 

Kontak: 082 718 3210 

 
 
 
 

 
Koelkamers, vrieskamers, houerbakke vir  
verkoelingstrokke en ander  geïsoleerde 

ruimtes. 
Piet Pretoriusstraat 1, Rosslyn, Pta.  

Tel (012) 541 1797/8 

CUPCAKES & KOEK 
Mooiste cupcakes/

koek op bestelling 

gebak. 
 

Enige ontwerp/styl 

 

Kontak:  

082 442 8099 

AKADEMIESE HULP 
 
NATUURWETENSKAP  
Gr. 8 en 9  
 
FISIESE WETENSKAP  
Gr. 10-12  
 
Tel: 083 602 7738 

•  Waterdigting  

•  Verf (binne/buite) 

•  Boomsloping 

•  Opruim van perseel 

Gratis kwotasies 

Kontak Eric: 

082 067 9418 

Eng/Afr  

ekstra klasse 

(Gr. 1-7) 
Op die skool-

terrein van  

L/s AvW 

Lynette Pretorius 

0824456781 

AVW SKOOLROKKE 
3 x nr. 13 jaar  AVW  
somerskoolrokke te koop.  
Splinternuut - nooit gedra nie  
(1 x gewas) R200 elk 
Kontak gerus: 0823185735 

AUPAIR BESKIKBAAR 
21-jarige UP-Honneurstudent  
Hulp met vervoer en huiswerk 
(Ma. tot Vry.) Geldige  
bestuurderslisensie.   
 
Kontak:  
Suné du Plooy 063 048 6511 
sune.duplooy.sdp@gmail.com  

mailto:sune.duplooy.sdp@gmail.com
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Kontak ons 
L/s Anton van Wouw 

Deystraat  

Nieuw Muckleneuk Pta.  

Tel: 012 460 6181/3024 

 

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 

 

Volg ons op: 
    

 

 

 

 

 

 

 

Wouwtjiegroete 

Mnr. CR Henning 

Hoof 

Sport 
Baie dankie aan élke atleet en afrigter vir jul harde werk en insette.  Hou 

gerus volgende week se Wouwtjienuus dop vir sportuitslae! 

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

