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COVID-verslag

Een leerder is tans as voorsorgmaatreël in isolasie nadat ’n familielid positief vir die virus 
getoets het.  

Lief en leed

Ons innige meegevoel aan me. Erika Mitchell met die afsterwe van haar man, Stephen, 
vroeër hierdie week.  

Leerders buite die terrein tydens die skooldag

Dit het onder die skool se aandag gekom dat leerders veral tydens pouse die skoolterrein 
verlaat. Die veiligheid en gesondheid van ons leerders is ’n prioriteit en daarom word 
leerders verbied om voor die einde van die skooldag die terrein te verlaat. Dit sluit 
ongelukkig leerders in wat vinnig tydens pouse iets by ouers wil afhaal.

Ons vra hier ook die samewerking van ons ouers – maak asseblief seker dat leerders alles 
wat hulle vir die skooldag benodig, reeds die oggend saam met hulle neem.

Oueraand: 12 Mei 2021

Uitnodigings vir die oueraand van 12 Mei is reeds deur die graadhoofde uitgestuur en ons 
kan ongelukkig slegs hierdie uitgenooide ouers tans akkommodeer.

Ouers wat nie ’n uitnodiging ontvang het nie, maar ’n behoefte het om met ’n opvoeder 
oor hul dogter(s) te gesels, is welkom om enige opvoeder via e-pos te kontak. ’n Volledige 
kontaklys is by www.bloemhofschool.co.za/personeel beskikbaar.

Klerebank sluit vroeër 

Die Klerebank sal volgende Dinsdag (11 Mei) reeds om 14:30 sluit.
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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.

Graad 9’s:  Ekspo-inhandigingsdatum

Die inhandigingsdatum vir die graad 9’s se finale ekspoverslag is verskuif na 21 Mei 2021. 
Sterkte met julle projekte!

Toetsrooster

Die toetsrooster vir die nuwe kwartaal is nou op die d6 en die webwerf beskikbaar. 

Kultuur

Phoenix-projek vir kwartaal 2

Hierdie kwartaal samel Phoenix, ons liefdadigheidsvereniging, items vir twee projekte 
in. Vir die Stellenbosch Nagskuiling word goeie tweedehandse winterklere en komberse 
benodig. In samewerking met Jeuguitreik is Bloemhof steeds by die Jamestown-
begraafpark se GoKidz speelskool en nasorgsentrum betrokke. Hiervoor word die 
volgende items dringend benodig: 

• Waaierverwarmer vir die wendyhuisie wat as klaskamer dien
• 2 groot matte
• Grootte nr 4 weggooidoeke vir ’n tweejarige
• Goeie tweedehandse komberse en kussings
• Goeie tweedehandse kinderklere (vir ouderdomme tussen 2 en 8 jaar)

Ons sal dit waardeer as ouers in die entoesiasme van ons dogters inkoop om hierdie 
projek suksesvol te maak. Enige bydraes in verband met hierdie behoeftes sal ’n reuse-
verskil maak en kan by die Mediateek ingegee word.

Kontak gerus vir me. Liesl Kotzé (lk@ bloemhofschool.co.za) of me. Venessa de Beer 
(venessa@bloemhofschool.co.za) vir enige navrae. 
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Terugvoer: Phoenix se wol- en handsakprojekte

Phoenix sê baie dankie aan almal wat gehelp het om wol tydens kwartaal 1 in te samel – 
truitjies, mussies en kombersies word fluks vir liefdadigheid gebrei! 

Die handsakprojek was ook ’n reuse-sukses. Handsakke is aan die organisasie Seeds of 
Hope geskenk wat dit aan behoeftige vroue uitgedeel het.

Sport

Sportprogram vir die naweek

Die Bloemhof Fairtree A- en B-netbalspanne het reeds Woensdag wedstryde teen 
die Hoërskool Paarl Gimnasium gespeel. Baie sterkte aan die res van die netbal- en 
al die hokkiespanne wat vandag en môre die Paarliete aandurf. Volledige uitslae sal 
Maandagmiddag op die d6 en die webwerf beskikbaar wees.

Sportuitslae: Paarl Gimnasium Netbalfees

Veels geluk aan die ses Bloemhof Fairtree Netbalspanne wat verlede week aan die Paarl 
Gimnasium Netbalfees deelgeneem het. Die Bloemhoffers het 37 van die 54 wedstryde 
wat gespeel is, gewen.

Volledige uitslae is op die d6 en op die webwerf by www.bloemhofschool.co.za/sportuitslae 
beskikbaar.

Hokkie teen Herschel Girls’ School

Die program vir die wegwedstryde van 14 en 15 Mei by Herschel Girls’ School is nou by 
www.bloemhofschool.co.za/sportprogramme beskikbaar. Leerders wat vervoer na en van 
Herschel nodig het, word gevra om voor Sondag 9 Mei om 20:00 die Google Form by 
bit.ly/BloemhofVervoer in te vul.

HEEL LINKS Mussies en truitjies is reeds met die wol wat 
tydens kwartaal 1 ingesamel is, gebrei. 
(foto: verskaf)

LINKS Me. Liesl Kotzé (heel regs op die foto) het die handsakke 
wat deur Phoenix ingesamel is aan Seeds of Hope gegee waar dit 
aan behoeftige vroue geskenk is. 
(foto: verskaf)


