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Veranderinge in skoolbywoning

Onderrig vir graad 8-12 het reeds Maandag (15 Februarie 2021) met kontaktyd vir graad 
8’s, graad 10’s en graad 12’s begin. Ons het toestemming van die WKOD ontvang om ’n 
vierde graad terug te bring en van volgende week af sal die graad 8’s, 9’s en 12’s voltyds 
terug in die klas wees met die graad 10’s en 11’s wat weekliks om die beurt skool toe 
kom. Die Graad 11’s het volgende week kontaktyd terwyl die graad 10’s e-leer toepas. Ons 
volg die rooster vir Dag 6 tot 10. Ons herevalueer op 26 Februarie die huidige stelsel, 
want ons wil graag alle leerders sou gou moontlik terug in die klas hê.

Reëlings vir Maandag 22 Februarie

• Skandering vind Maandagoggend vanaf 07:00 plaas en die skooldag begin om 07:40 
met ’n amptelike opening in die registerklasse vir graad 9’s en 11’s (klasindelings is op 
die d6 en die digitale kennisgewingbord beskikbaar)

• Graad 8’s en 12’s volg Dag 1 Periode 1 en 2 in hierdie tyd. Bring asseblief die nodige 
boeke saam.

• Ná ’n pouse om 10:00 volg graad 8, 9, 11 en 12 al sewe (verkorte) periodes van 
Dag 6. 
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Koshuis

Graad 8-, 9-, 11- en 12-leerders kan op Sondag 21 Februarie tussen 16:00 en 18:30 
intrek. Alternatiewelik kan hulle Maandagoggend tussen 06:15 en 07:00 (stiptelik) inteken. 

Matriekuitslae 2020

Matrikulante van 2020 kan Dinsdag 23 Februarie hul uitslae by die skool kom afhaal. 
Uitslae word tussen 12:00 en 12:30 bekendgemaak. Die volgende veiligheidsreëlings word 
deurgegee:

• Oudleerders sal vanaf 11:30 die skoolterrein mag betree, maar moet asb. nie die 
skoolgebou binnekom nie.

• Dra jou masker oor jou mond en neus.
• Tree by die Sentrum se agterste branddeur (naaste aan die koshuis) aan vir skandering 

– saniteer asb. jou hande voordat jy die Sentrum binnegaan.

COVID-verslag

Daar is tans nie enige leerders wat in isolasie is nie, maar een van ons opvoeders, sowel 
as ’n lid van die koshuispersoneel het positief vir COVID-19 getoets en isoleer vir die 
voorgeskrewe tydperk.

Mnr. Kitching sterk steeds aan en dit gaan elke dag beter met hom.

PJ Olivier Kunssentrum: Inligting vir graad 8-9’s

’n Inligtingsdokument en registrasievorm vir graad 8’s en 9’s wat kuns as vak by die PJ 
Olivier Kunssentrum neem, is op die d6 en die webwerf se digitale kennisgewingbord 
gelaai. 

Die kunssentrum het, soos verlede jaar, versoek dat die gr. 8 en 9 kunsleerders liefs  
gedurende grendelvlak 3 ’n volle dag onderrig word as wat hul vir die spesifieke periodes  
op die rooster na die klasse kom. 

• Op 25 Februarie gaan gr. 9.10, 9.27 en 9.34 Kunsskool toe en 9.7 bly tuis. 
• Op 2 Maart sal graad 8.2, 8.9 en 8.32 vir die dag Kunsskool toe gaan terwyl 8.8 mag 

tuisbly.

Wanneer hierdie leerders kunsklasse op die rooster sou hê, meld hul in die skoolsaal aan 
waar ’n sinvolle program met hul gevolg sal word.
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Sport

Registrasie vir netbal- en hokkieproewe kan nou via Google Forms gedoen word. Meer 
inligting hieroor is op die d6 en die webwerf se digitale kennisgewingbord beskikbaar.

Sportoefeninge gaan steeds voort – sien www.bloemhofschool.co.za/oefentye vir die 
program.


