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COVID-verslag

Geen van ons leerders of personeel is in hierdie stadium in isolasie nie. Wees asseblief 
tydens die skoolvakansie versigtig, want COVID-19 is nie met vakansie nie.

Lief en leed

Veels geluk aan me. Erika Stephens wat onlangs ouma geword het!

Gholfdag 2021: Lootjies nou te koop

Die Bloemhof Cogent Gholfdag vind vanjaar op 2 September plaas en is die skool se 
enigste fondsinsameling. Elke leerder het ’n lootjieboekie met tien kaartjies ontvang en 
word aangemoedig om dié kaartjies te bemark – daar is weer pryse op die spel vir die klas 
én die individuele leerder wat die meeste boekies verkoop! 

Graad 8’s en 9’s: Kuns by PJ Olivier

Soos vroeër vanjaar sal die graad 8- en 9-leerders wat Kuns as een van hul Skeppende 
kuns-keusevakke neem vir ’n oggend in kwartaal 2 na die PJ Olivier-kunssentrum gaan. 
Die voorlopige datums en reëlings is as volg:

• Graad 8’s: Donderdag 27 Mei 08:30-12:30
• Graad 9’s: Dinsdag 1 Junie 08:30-12:30
• Klasse begin om 08:30; indien leerders vroeër afgelaai word, is dit op eie risiko. Die 

leerders se ouers kan hulle om 12:30 by die Kunssentrum kom haal. Leerders word nie 
toegelaat om die terrein te verlaat nie en moet asseblief verversings saambring.

Oueraand: 12 Mei 2021

’n Oueraand word vir 12 Mei beplan, maar weens COVID-19 sal dit slegs per uitnodiging 
geskied. Uitnodigings sal elektronies in die eerste week van Mei uitgestuur word.
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Sport

Sportprogram vir die vakansie

Voorspoed aan al die sportspanne wat gedurende die vakansie in aksie is:

• Lede van die o.15’s, o.16’s en o.17’s se A- en B-netbalspanne neem vandag en môre 
aan ’n oefenkamp met die voormalige Proteaspeler en -kaptein Erin Burger deel.

• Al ons A- en die o.19B-netbalspanne neem vanaf 29 April tot 1 Mei aan die Paarl 
Gimnasium Netbalfees deel.  

• Die Waterkloof Netbalfees is ongelukkig gekanselleer nadat die Departement van 
Gesondheid, die Departement van Onderwys en ander rolspelers HS Waterkloof 
versoek het om alle sportbedrywighede tydelik by die skool te staak.

Sportuitslae: wedstryde teen Rhenish en Strand 

Sportuitslae vir hierdie en ander wedstryde is nou op die d6 en op die webwerf by 
www.bloemhofschool.co.za/sportuitslae beskikbaar.

Netbal- en Hokkiewedstryde teen HS Paarl Gimnasium

In die eerste week van die nuwe kwartaal vind netbal- en hokkiewedstryde teen die HS 
Paarl Gimnasium op hulle bane en astro plaas. Die sportprogram vir hierdie wedstryde is 
reeds op die d6 en die webwerf by www.bloemhofschool.co.za/sportprogramme geplaas.

Spelers word herinner dat dit hul verantwoordelikheid is om vervoerreëlings vir 
wegwedstryde te tref. Ouers is welkom om van die saamry-diens op d6 Connect gebruik 
te maak – vind dit op die toepassing onder die drie kolletjies bo “meer” onder in die 
regterhoek. 

Landloop

Die lys van landloopbyeenkomste vir 2021 is op die d6 en die webwerf se digitale 
kennisgewingbord beskikbaar. Die eerste byeenkoms vind reeds op 5 Mei by Hugenote 
Hoërskool in Wellington plaas.

Geniet die vakansie!

Die skool heropen op Maandag 3 Mei 2021 om 07:40 en die voorlopige program vir die 
eerste week kan by www.bloemhofschool.co.za/hierdieweek geraadpleeg word. 

Die volgende COVID-nuusflits sal op Vrydag 7 Mei verskyn.
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