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Terugkeerdatums

Die terugkeerdatums vir grade 8-11 is steeds as volg:

• Graad 10 en graad 11: Maandag, 6 Julie 2020
• Graad 8 en graad 9: Maandag, 3 Augustus 2020

Die nuwe klasrooster is saamgestel en gekontroleer en word op die oomblik 
netjies uitgelê om dit meer gebruikersvriendelik te maak. Dit sal volgende week 
deurgegee word; hou gerus die d6 en die webblad se digitale kennisgewingbord 
dop. Graad 10’s en 11’s sal ook in die komende week die inligtingsdokument 
ontvang waarin die terugkeerproses verduidelik word.

Ons herinner ouers graag aan die volgende:

• KLEREBANK: Indien u die Klerebank wil besoek, moet u volgens die 
COVID-19 protokol ’n afspraak maak. Kontak me. Yolanda Fouché by  
admin@bloemhofschool.co.za of skakel haar by 021 887 3044 om toegang 
tot die Klerebank te verseker. Meld met u aankoms by ontvangs aan sodat 
u temperatuur geneem kan word. Maskers moet te alle tye gedra word. 
Klere wat die Klerebank verlaat, mag nie omgeruil word nie.

• KUBERKOL: Daar is ’n spesiale kuberkol (wifi-hotspot) in die parkeer- 
area voor die Sentrum ingerig sodat graad 8- tot 11-leerders hul werk kan 
aflaai indien hulle nie internettoegang tuis het nie. Die kuberkol kan weeks-
dae tussen 09:00 en 13:00 besoek word.

COVID-verslag

Daar is steeds geen matrikulante wat COVID-19 positief is nie. Drie leerders wat  
in hoë risiko kontak met moontlik geïnfekteerde persone was, pas tans as ’n 
voorkomende maatreël selfisoalsie toe.
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Die twee nie-opvoeders wat COVID-19 onder lede gehad het, is gesond ver-
klaar en sluit volgende week weer by ons aan. Die derde nie-opvoeder wat 
selfisolasie moes toepas, het negatief getoets en was reeds dié week terug by 
die skool.

Hoe lyk die graad 12’s se bywoningsyfer?

Ons graad 12’s kom getrou skool toe en werk hard. Die afgelope week was 88% 
van die graad hier en die bywoningskoers vir die eerste maand is 92%.

Blaaskans vir die graad 10’s en 11’s

Graad 10- en 11-leerders het volgende week (29 Junie – 3 Julie) ’n blaaskans 
en sal geen nuwe werk of huiswerk via afstansonderrig ontvang nie. Leerders 
kan die week gebruik om in te haal as hul dalk agter geraak het, maar verkieslik 
wil ons hê hierdie groep moet lekker rus voordat hulle op 6 Julie by ons aansluit.

Graad 8- en 9-leerders sal weer die week van 6 tot 10 Julie ’n bietjie kan 
ontspan.

Sport by Bloemhof

Ons is seker dat daar baie vrae rondom die heropening van Bloemhof se sport-
fasiliteite is. Onder vlak 3-beperkings word skoolverwante sport- en kultuurak-
tiwiteite steeds nie toegelaat nie en eksterne persone mag nie die skoolgronde 
betree nie. Ons voorsien dat dit ook vir die voorsienbare toekoms die geval sal 
wees, veral wanneer meer en meer leerders terugkeer skool toe.

Die Suid-Afrikaanse Tennisfederasie het aangekondig dat professionele ten-
nis-afrigting weer mag voortgaan. Ons werk tans nou saam met Edge Tennis 
Academy om ’n veiligheidsprotokol vir afrigting in plek te kry en verwag dat afrig-
tingsessies vir Bloemhofspelers binnekort kan begin. 

Afrigting van ander sportsoorte, hetsy in spanne of individueel, kan egter nie 
begin voordat die toepaslike sportfederasie (atletiek, netbal en hokkie) nasionale 
goedkeuring gegee het nie. Daarna sal die skool op instruksies van die WKOD 
wag. 

Ongelukkig moet Bloemhof se sportfasiliteite vir eers die langer-as-normale rus-
tyd verduur, maar spelers, afrigters, spanbestuurders en ouers sal ingelig word 
sodra ons die groen lig kry om weg te spring.
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Bloemhof Kunsboek nou beskikbaar

Bloemhof se kunsversameling is ’n tasbare deel van ons skool se geskiedenis 
en dit is nou in ’n pragtige kunsboek opgeneem. Hierdie koffietafelboek is teen 
R300 by die skool te koop. Kontak me. Maryna de Waal by maryna@bloemhof-
school.co.za om ’n bestelling te plaas.
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