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HOËR MEISIESKOOL

S T E L L E N B O S C H
semper fidelis | altyd getrou

BLOEMHOF

COVID-nuusflits
5 Februarie 2021 | nommer 1/2021

Boodskap van die skoolhoof

Liewe Bloemhoffers
 
Ons deure swaai weer oop en die personeel wag julle met ope arms in. Welkom terug!
 
Mag elke dag, elke lesuur en elke sekonde kontaktyd met iemand in die gange ons almal 
van nuuts af herinner hoe kosbaar elkeen se lewe is.
 
Kom ons respekteer mekaar,
waardeer mekaar en
reik uit na mekaar.
 
Want Bloemhof is ’n omgeeskool.
 
Geniet die nuwe jaar.
 
Met liefde.
 
me. Wilna van Heerden

 
Heropening van die skool: 15 Februarie 2021

Onderrig vir graad 8-12 begin op Maandag 15 Februarie 2021, maar kontaktyd word 
voorlopig verdeel sodat die aantal leerders op die skoolterrein beperk kan word. Alle 
programme/roosters sal op ’n gereelde basis en volgens departementele riglyne hersien 
word (die eerste keer op 26 Februarie).

• Graad 12’s sal voltyds terug wees en Maandae tot Vrydae kontaktyd met hul opvoeders 
hê. 

• Graad 8’s en graad 10’s sal in die week van 15-19 Februarie kontaksessies hê, en in 
die daaropvolgende week e-leer via Google Classroom toepas.
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• Graad 9’s en graad 11’s sal in die eerste week e-leer toepas en in die week van 22-26 
Februarie kontaksessies met opvoeders hê.

• Slegs op 15 Februarie vind die skandering om 08:00 plaas en die skooldag begin om 
8:30 met ’n amptelike opening in die registerklasse. Die skool verdaag 14:00.

• Daarna sal die skooldag begin om 07:40 en eindig om 14:20 (13:10 op ’n Vrydag). 
• Ons volg weer ’n 10-dag rooster wat uit twee siklusse bestaan. Dag 1-10 word vanaf  

15 -26  Februarie chronologies gevolg. Dus, voorlopig, in die week van 1-5 Maart 
volg ons Dag 6-10 en van 8-12 Maart, Dag 1-5  sodat die grade wat die betrokke dae 
misgeloop het, daardie periodes kan hê. 

• Om verwarring te voorkom, sal siklusse in die Jaarprogram (www.bloemhofschool.
co.za/jaarprogram) aangepas word en oudergewoonte saam met die Program vir die 
Week (www.bloemhofschool.co.za/hierdieweek) verskyn. 

• Die 2021-rooster is nou by www.bloemhofschool.co.za/klasrooster beskikbaar.
• Daar is gewoonlik ’n saalbyeenkoms op die eerste dag voordat leerders in hul 

registerklasse ingedeel word. Vanjaar kan ons dit ongelukkig nie so doen nie, daarom 
moet leerders asseblief dadelik na hul registerklasse gaan sodra hulle deur die 
veiligheidspan ingeteken is.

• Registerklasindelings is op die d6 en op die webwerf se digitale kennisgewingbord 
beskikbaar.  

• Leerders wat verlede jaar goedkeuring gehad het om by die huis te bly as gevolg van 
komorbiditeite, kwalifiseer outomaties weer in 2021 hiervoor. Ouers moet asseblief die 
adjunkhoof (winnie@bloemhofschool.co.za) in kennis stel indien ’n leerder weer van 
hierdie toegewing gebruik wil maak.

 

Graad 8’s: Verwelkomingsweek 

Ons sien voorwaar uit om ons graad 8’s volgende week te ontvang en glo julle 
is ook opgewonde om Bloemhoffers te word. Hiermee die finale reëlings vir julle 
Verwelkomingsweek:

Woensdag 10 Februarie 2021

Kom in jou volledige someruitstapdrag, maar dra jou baadjie oor jou arm. Dra jou 
masker oor jou neus en jou mond. Bring jou skryfbehoeftes en pousekos saam in ’n 
Bloemhofsak. 

• Jou ouers kan jou Woensdagoggend tussen 07:30 en 07:40 voor die Bloemhof 
Sentrum aflaai. Ons volg ’n streng aflaai-en-vertrek-protokol met voertuie wat by die 
koshuishek inry en by die hoofhek uitry. Ouers/voogde mag nie parkeer of uitklim nie en 
moet asseblief dadelik weer vertrek sodat verkeer nie opeenhoop nie. Sien gerus die 
Veiligheidsprotokol vir meer besonderhede hieroor.

• Lede van die skool se veiligheidspan sal jou inwag om jou temperatuur te neem en jou 
na die Sentrum te neem.

• Die program begin om 08:00 en eindig om 14:20 – jou ouers kan jou in Kochstraat 
oplaai.
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Donderdag 11 Februarie 2021

Dra jou LO-broekie, huishempie en tekkies. Onthou jou masker wat jou neus en jou mond 
bedek. Bring jou skryfbehoeftes, pousekos, water en sonroom in ’n Bloemhofsak saam.

• Die dag se program begin reeds 07:00 (en nie eers 07:50 soos vroeër gemeld nie).
• Volg dieselfde aflaaiprotokol soos in die Veiligheidsdokument verduidelik word.
• Jou ouers kan jou weer 14:20 in Kochstraat oplaai. 

Vrydag 12 Februarie 2021

Dra jou LO-broekie, sporthempie en tekkies. Bring ’n fatsoenlike eenstuk swembroek, 
swempet en handdoek saam. Onthou jou masker wat jou neus en jou mond bedek. Bring 
jou skryfbehoeftes, pousekos, water en sonroom in ’n Bloemhofsak saam.

• Die dag se program begin weer om 07:00 (en nie eers 07:50 soos vroeër gemeld nie).
• Volg dieselfde aflaaiprotokol soos in die Veiligheidsdokument verduidelik word.
• Jou ouers kan jou 16:00 in Kochstraat oplaai. 

Maandag 15 Februarie 2021

Trek jou skooldrag aan en dra jou masker oor jou neus en mond. Bring  skryfbehoeftes  en 
pousekos saam.

• Ons volg ’n streng aflaai-en-vertrek-protokol met voertuie wat by die koshuishek inry 
en by die hoofhek uitry. Ouers/voogde mag nie parkeer of uitklim nie en moet asseblief 
dadelik weer vertrek sodat verkeer nie opeenhoop nie.

• Lede van die skool se veiligheidspan sal jou inwag om jou temperatuur te neem en jou 
na die Sentrum te neem.

• Meld asseblief om 08:00 in die Sentrum aan – volg die instruksies soos dit in die 
COVID-protokol verduidelik word. (Jy kan dit op die d6 of op die webwerf se digitale 
kennisgewingbord by www.bloemhofschool.co.za/kennisgewings aflaai as jy dit nog nie 
het nie.)

• Die dag se program begin om 08:20 in die Sentrum. 
 

Handboeke vir 2021

Graad 8-leerders ontvang reeds in die verwelkomingsweek hul skooltasse en -boeke en 
graad 10’s en 12’s sal hul handboeke vir 2021 op Maandag 15 Februarie ontvang. 

Graad 9’s en 11’s mag vanaf Woensdag tot Vrydag (10-12 Februarie) tussen 12:00 en 
13:30 hul handboeke by kamer 33 kom afhaal. Dit is egter nie verpligtend vir hierdie 
leerders om hul handboeke vroegtydig af te haal nie en leerders wat van ver af kom, 
kan hul handboeke op 22 Februarie kry en sal op alternatiewe maniere ondersteun word 
tydens e-leer. Neem kennis dat onderrig op 15 Februarie begin en dat  graad 9’s en 11’s 
dan op Google Classroom moet inskakel. Inligtingsessies sal vroegtydig deur graadhoofde 
gekommunikeer word.
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Volg asseblief die volgende instruksies tydens die afhaal van handboeke:  (graad 9’s en 
graad 11’s)
 
• Ouers moet asseblief steeds soos per die COVID-protokol buite die skool stop. 
• Leerders stap in en gaan direk na Little Britain (die Engelsklaskamers) – gebruik die 

ingang naaste aan die gimnasium/swembad/koshuis. 
• Leerders se temperatuur sal deur die registerpersoneel gemeet word. 
• Leerders behou sosiale afstand terwyl hulle na kamer 33 beweeg om hul handboeke te 

kry. 
• Sodra leerders hul handboeke ontvang het, moet hulle dadelik terug na die motors 

beweeg en nie op die terrein vertoef nie.

COVID-verslag

Mnr. Anthony Kitching het in Desember positief vir COVID-19 getoets en is in die hospitaal 
opgeneem. Dit gaan reeds beter met hom en hy is nie meer aan ’n ventilator gekoppel nie 
– ons is baie dankbaar hiervoor en sê by voorbaat dankie aan almal wat na hom verneem 
het en vir hom voorbidding gedoen het.

Hy is vir die eerste kwartaal op siekverlof en sy Geografieklasse word deur me. Joan le 
Roux waargeneem. Me. Le Roux was voor mnr. Kitching se aanstelling vakhoof: Geografie 
(1997-2007) totdat sy tydelik na die Oos-Kaap verhuis het en mnr. Kitching in haar pos 
aangestel is. Met haar terugkeer na Bloemhof is sy in ’n Afrikaanspos aangestel, maar sien 
nog jaarliks (ook in Januarie 2021) Geografievraestelle in die NSS-eksamen na. Sy is dus 
baie bevoegd, op hoogte van die nuutste kurrikulumaanpassings en ons is dankbaar dat sy 
bereid is om hierdie klasse aan te bied.  

Haar vier Afrikaansklasse sal deur die res van die Afrikaansvakspan aangebied word. 

Veiligheidsprotokol

Die veiligheidsprotokol bly grotendeels onveranderd en is reeds op die d6 en die webwerf 
se digitale kennisgewingbord gedeel, maar ouers en leerders word gevra om dit weer 
noukeurig na te gaan. Let asseblief op hierdie belangrike nuwe inligting:

• Leerders moet vanjaar hul eie saniteerder saambring en hul skoolbanke ná die les 
skoonmaak.

• Die dra van maskers, ook in die klaskamer, is steeds verpligtend. Dra jou masker oor 
jou mond én neus.

Koshuis

Ons ontvang graag alle graad 8-koshuisleerders en hulle ouers op Dinsdagmiddag, 
9 Februarie 2021, tussen 15:00 en 17:00 by Huis Bloemhof. Daar sal om 17:00 ’n kort 
inligtingsvergadering in die eetsaal gehou word, wat asseblief deur ouers sowel as 
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dogters bygewoon moet word. Daarna sal die ouers huis toe vertrek, terwyl die amptelike 
program vir die graad 8’s om 18:00 begin. ’n Ligte aandete sal dan ook vir die leerders 
bedien word.
 
Ter wille van ons Covid-protokol, let asseblief op die volgende:
 
• Ry asseblief met u voertuig by die koshuishek (Huis Bloemhof) in en parkeer voor die 

koshuis.
• Alle leerders en hul ouers moet maskers oor hul mond en neus dra voordat hulle uit hul 

voertuie klim.
• Almal moet asseblief hulle hande by die saniteerstasie langs die voordeur ontsmet 

voordat hulle die gebou betree.
• Almal se koors sal met hulle aankoms in die koshuis se voorportaal geneem word.
• Indien enige leerder/ouer enige verkoue-, sinus- of griepsimptome het, moet u asseblief 

eerder met ons ’n alternatiewe  reëling tref en NIE reeds Dinsdag koshuis toe kom nie.
• ’n Maksimum van TWEE gesinslede (ouers) mag ’n graad 8-leerder vergesel. 
• Handhaaf asseblief ’n sosiale afstand te alle tye. 

Die koshuis het reeds ’n e-pos met bostaande inligting, asook ’n brief van die HK, aan alle 
graad 8-ouers gestuur. Indien enige graad 8-koshuisouer dit nie ontvang het nie, kontak 
asseblief vir me. Joan le Roux (joan@bloemhofschool.co.za).

Huis Bloemhof open vir die res van die grade as volg:

Graad 10- en 12-leerders kan op Sondag, 14 Februarie tussen 16:00 en 19:00 intrek.
Graad 9- en 11-leerders kan op Sondag, 21 Februarie tussen 16:00 en 19:00 intrek.

Meer inligting, ook in verband met verminderde losiesfooie vir graad 8-11, sal volgende 
week per e-pos aan koshuisouers gekommunikeer word.

Jaarprogramveranderinge

Daar is ongelukkig heelwat veranderinge aan die jaarprogram, onder meer:

• Opedag (9 Februarie) sal nie vanjaar fisies plaasvind nie, maar deur middel van ’n 
reeks video’s op die skool se webwerf beleef kan word.

• Vanjaar se 4M wat op 26 Februarie sou plaasvind, is afgestel en alternatiewe opsies 
word ondersoek. Ten spyte van die groot teleurstelling woon Bloemhofatlete steeds 
getrou oefeninge by.

• Die HMS Bloemhof Cogent Gholfdag (4 Maart) is tot 2 September uitgestel. Spelers 
kan binnekort ’n e-pos vanaf die Gholfdagkomitee verwag. 

• Kampe vir kultuuraktiwiteite asook die graad 9 - en 11-kamp kan tans nie plaasvind nie.  

Sport

Sportoefeninge word tans op ’n weeklikse basis bepaal en oefentye verskyn op Vrydae 
op die d6 en die webwerf se digitale kennisgewingbord. Enige veranderinge aan die 
sportprogram sal ook daar gekommunikeer word.  
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Wenke vir ’n gesonde gemoed in 2021


