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COVID-19 en die gevaar wat hierdie pandemie vir die mensdom 
inhou, noodsaak die HMS Bloemhof om sekere volhoubare 
maatreëls in plek te stel om te verseker dat ons leerders en  
personeel veilig bly en dat die skooljaar sonder noemenswaar- 
dige onderbrekings of ontwrigting voltooi kan word.

Hierdie dokument bevat noodsaaklike inligting vir ouers, leerders 
en personeel rondom Bloemhof se regulasies en veiligheids-
maatreëls op die skoolterrein. 

INLEIDING
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Die verspreiding van die COVID-19 virus moet effektief  
bekamp word op die volgende maniere:

• Bly tuis as jy siek is.
• Nies en hoes in jou elmboog of in ’n sneesdoekie en gooi dit 

onmiddellik weg.
• Was jou hande gereeld en deeglik.
• Maak oppervlakke gereeld skoon.
• Vermy enige fisiese kontak met ander mense.
• Elke leerder moet haar eie handsaniteerder by haar hê sodat 

sy gereeld haar hande kan ontsmet.
• Dit is ook belangrik dat sy ontsmettingslappies het om haar 

bank aan die begin van ’n les af te vee, al word banke ook 
tydens klaswisseling ontsmet.

• Personeel en leerders sal verplig word om maskers te dra. Die 
masker moet verkieslik effekleur (wit, maroen, navy of swart) 
wees. ’n Bloemhofmasker is ook teen R40 by die Klerebank 
beskikbaar.

DOELWIT

EFFEKTIEWE BEKAMPING VAN COVID-19

Die HMS Bloemhof streef ’n gemeenskaplike doelwit na waar die 
veiligheid van elke leerder, opvoeder, werker, ouer, asook almal 
se families, belangrik is. Dit is in opregte omgee vir mekaar 
gewortel.

Om die veiligheid van ons leerders, opvoeders, werkers, ouers 
en hul families te verseker, moet die effektiewe bekamping van 
Covid-19 aan die orde van die dag wees en die skool beveilig 
word.

Daar is verskeie maniere waarop die skool die leerders, 
personeel en werkers sal beveilig:

• Die skool sal gereeld die was van hande met seep en water of 
’n handontsmettingsmiddel afdwing.

• Personeel en leerders is verantwoordelik vir die gereelde 
ontsmetting van hulle persoonlike ruimte.

• Daar is houers met handontsmettingsmiddel in die gange 
aangebring vir die leerders se gebruik. Ons versoek leerders 
om dit oordeelkunding te gebruik.

BEVEILIGING VAN DIE SKOOL

DOELWIT | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof
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• Daar sal geen groot byeenkomste by die skool soos 
saalopeninge wees nie en alle buitemuurse aktiwiteite is tot 
verdere kennisgewing gekanselleer.

• Sosiale afstand sal gehandhaaf word en fisiese kontak of 
aanraking (handdruk of drukkies) sal nie toegelaat word nie.

• Die skool sal gereeld ontsmet word, met klem op hoërisiko-
oppervlakke soos traprelings, deurhandvatsels en badkamers.

• Daar sal ’n daaglikse skoonmaakprogram met spesifieke 
chemikalieë wees en spesifieke prosesse sal gevolg word.

• Daar sal ’n veranderde akademiese rooster gevolg word om 
beweging en kontak tot die minimum te beperk. Die rooster en 
tye sal vroegtydig met die leerders gekommunikeer word.

• Die infasering van leerders begin op 1 Junie 2020 met 
die graad 12’s. Wanneer ander grade infaseer, sal die 
terugkeerdatum en die dagprogram betyds aan ouers en 
leerders gekommunikeer word.

• ’n Sosiale afstand van 1,5 meter sal sover moontlik in klasse 
tussen leerders sowel as personeel gehandhaaf word.

• Dit is belangrik dat leerders skool bywoon, mits hulle nie siek 
is nie. Ons prioriteit is om ons akademiese jaar suksesvol te 
voltooi.

• Leerders en personeel wat siek voel, móét tuis bly. Hulle moet 
vir Covid-19 getoets word en ook die skool in kennis stel.

• Stigmatisering sal deur deeglike inligtingsessies bekamp word.
• Alle personeel en leerders se temperatuur sal soggens 

gemonitor word en ’n paar vrae moet beantwoord word voor 
hulle die terrein mag betree. Die vrae sal via ’n Google Form 
ingevul word.

• Siek personeel en leerders moet by die skool en die 
Departement van Gesondheid aangemeld word – dit is 
die wet. Mense wat siek word, se kontak met ander moet 
nagevolg kan word om die virus sover moontlik te bekamp. U 
samewerking om ons gemeenskap te beskerm, is absoluut 
noodsaaklik.

• ’n Veiligheidskomitee is gestig en het reeds opleiding en die 
nodige PBT’s (persoonlike beskermende toerusting) ontvang.

BEVEILIGING VAN DIE SKOOL (VERVOLG)

DOELWIT | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof
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VEILIGHEIDSKOMITEE

ROL NAAM & VAN

Koördineerder en databasis
me. Elana Kruger (SBS-lid)
elana@bloemhofschool.co.za
083 543 4833

Kommunikasie en 
woordvoerder mnr. Stephan Meyer (Nie-opvoeder)

Geestesgesondheidsberader me. Jeanne-Marie Kriel (Berader)

Hoof Fasiliteitsveiligheidsbeampte 
en afsonderingskoördineerder

mnr. Gideon Janse van Rensburg 
(Fasiliteitsbestuurder)

Huis Bloemhof   me. Joan le Roux (Opvoeder) & 
me. Erika Stephens (Nie-opvoeder)

Beheerliggaamlid me. Hilda Pretorius

Skool- en lokalerooster  
  me. Liezl Potgieter (opvoeder)

Skoolveiligheidsbeampte me. Jenny King (Nie-opvoeder)
jenny@bloemhofschool.co.za

Administrasie en vervoer 
 

me. Yolanda Fouché & 
me. Adéle Uys (Nie-opvoeders) 

VEILIGHEDISKOMITEE | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof
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BELANGRIKE NOMMERS

INSTANSIE NOMMER

Mediclinic Stellenbosch 021 861 2000

Provinsiale COVID-19 hulplyn 021 928 4102

Mediclinic COVID-19 hulplyn 0860 240 024

NICD 24-uur hulplyn
(National Institute for Communicable Diseases) 080 002 9999

NICD-hulplyn 080 011 1132

Nasionale Departement van Gesondheid 012 395 8000

HMS Bloemhof-kontakpersoon: me. Elana Kruger 083 543 4833

NICD WhatsApp-nommer* 0600 12 3456

* Volg die volgende stappe met die NICD WhatsApp-nommer:

Stoor die nommer op jou selfoon onder jou kontakte. 

Stuur die woord “Hi” na die WhatsApp-nommer en die gesprek 
sal begin.

STAP 1

STAP 2

BELANGRIKE NOMMERS | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof
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Op 31 Desember 2019 het die Wêreldgesondheidsorganisasie 
se kantoor in China ’n groep longontstekinggevalle in Wuhan, 
Hubei-provinsie, rapporteer. 

COVID-19 is ’n ernstige akute respiratoriese sindroom - ’n nuwe 
koronavirus. (Departement van Basiese Onderwys, 2020)

COVID-19: ALGEMENE INLIGTING

WAT IS COVID-19?

Terme soos “COVID-19”, “korona” en “epidemie” het in ’n baie 
kort tyd deel van ons daaglikse woordeskat geword. Hierdie 
afdeling bevat algemene inligting oor die siekte en hoe dit 
versprei.

COVID-19 word deur vloeistofdruppels versprei wanneer iemand 
hoes, nies, praat of skree. Die virus kan deur ’n besmette 
persoon, voordat simptome voorkom, tydens siekte en vir ’n kort 
tydjie nadat ’n mens beter voel, oorgedra word. 

COVID-19 word versprei deur besmette hande wat aan 
ander hande, asook items soos geld, boeke, skryfbehoeftes, 
deurhandvatsels ens. raak. 

As persone dan aan hul oë, neus en mond raak nadat hulle aan 
ander besmette hande en/of oppervlakke geraak het, kan ’n 
mens met die virus besmet word.

HOE WORD COVID-19 VERSPREI?

ALGEMENE INLIGTING | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof
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• Bly sover moontlik weg van ander mense. Vermy besige 
plekke soos winkelsentrums en bly by die huis as jy kan.

• Indien jy nie gesond voel nie, moet jy by die huis bly.

DIE VYF GOUE REËLS

SKEI JOUSELF FISIES VAN ANDER

DIE VYF GOUE REËLS | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof

EEN

• Behou altyd ’n afstand van ten minste 1,5 meter of twee 
armlengtes tussen jou en ander mense.

• Moenie aan jou maats raak nie – geen handdrukke, drukkies, 
“fist bumps” of enigiets soortgelyks nie.

SOSIALE DISTANSIËRING IS NOODSAAKLIKTWEE

• Was jou hande gereeld met seep en water vir ten minste 20 
sekondes.

• Indien seep en water nie beskikbaar is nie, vryf jou hande met 
’n alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel.

• Was jou hande nadat jy met mense, oppervlakke en items in 
aanraking gekom het.

WAS / ONTSMET GEREELD JOU HANDEDRIE

• Hoes/nies binne ’n toe elmboog of binne ’n sneesdoekie. 
Plaas daarna die sneesdoekie in ’n drom met ’n deksel en 
was/ontsmet dadelik jou hande.

• Moenie met ongewaste hande aan jou gesig raak nie.

BEOEFEN GOEIE HIGIËNIESE MAATREËLSVIER

• Gebruik ’n materiaal gesigmasker om jou mond EN jou neus te 
bedek.

• Dra jou masker te alle tye en haal dit slegs af wanneer jy iets 
moet eet of drink.

• Volg die stappe wat uiteengesit is onder die protokol vir 
maskers.

GEBRUIK ’N MATERIAAL GESIGMASKERVYF

 
HELP OM COVID-19 TE BEKAMP DEUR  

DIE VYF GOUE REËLS TE GEHOORSAAM!
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PROTOKOL

Die Hoër Meisieskool Bloemhof se eerste prioriteit is en sal altyd 
die welstand en veiligheid van haar leerders, personeel, ouers 
en die breër gemeenskap wees.  

Protokol wat deur die skool in plek gestel word, word deur 
riglyne van die Departement van Basiese Onderwys en die 
Departement van Gesondheid bepaal. Hierdie protokol moet in 
plek wees om die verspreiding van COVID-19 te beperk terwyl 
die skool funksioneer. Alle leerders, personeel en ouers word 
dus verplig om die protokol te gehoorsaam.

Protokol word in hierdie dokument uiteengesit sodat elke 
belanghebbende ingelig en gereed kan wees wanneer hulle 
terugkeer skool toe. Dit moet duidelikheid bied en dus die 
spanning wat met onsekerheid gepaard gaan sover as moontlik 
uitskakel. 

 
• Was jou hande met seep en water vir ten minste 20 sekondes. 
• Gaan deur die lys van simptome en bly by die huis indien jy 

simptome toon of siek is.
• Vermy kontak met siek mense/mense wat simptome toon.
• Hoes/nies binne ’n toe elmboog of in ’n sneesdoekie en gooi 

daarna die sneesdoekie in ’n drom met ’n deksel wat kan 
toemaak. 

• Ontsmet oppervlakke en voorwerpe waarmee jy gereeld in 
kontak kom.

• Moenie met ongewaste hande aan jou gesig raak nie.   
• Lig die skool in as jy afwesig gaan wees: Stuur ’n e-pos aan 

me. Adéle Uys by info@bloemhofschool.co.za of skakel haar 
by 021 887 3044.

VOOR JY SKOOL TOE KOM

• Jy het koors.
• Jy ontwikkel ’n skielike droë hoes.
• Jy het ’n seer keel.
• Jy sukkel om iets te proe of iets te ruik 

weens verlies van smaak/reuk.
• Jy haal moeilik asem.
• Jy ly aan diarree of jy is naar en braak.
• Jy voel moeg of swak.

SIMPTOME VAN COVID-19

Protokol | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof
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LET WEL: Ouers, voogde en leerders moet toesien dat 
die verskaffers van pendeldienste, waaronder busdienste, 
taxidienste en privaat motors wat leerders skool toe vervoer, 
te alle tye voldoen aan die regulasies ingevolge die Wet op 
Rampbestuur (Wet 57 van 2002).

• Dit is belangrik om sosiale distansiëring (minimum 1,5m) 
en goeie higiëne te beoefen as leerders op die skoolterrein 
aankom.

• Dit is belangrik om by die maatreëls te hou om die 
verspreiding van COVID-19 in openbare en privaat 
vervoerdienste te voorkom. 

• Dra jou masker. 

OP PAD SKOOL TOE

3
 
• Beoefen sosiale distansiëring (minimum 1,5m).
• Dra te alle tye jou gesigmasker.
• Moenie in fisiese aanraking met ander persone kom nie (’n 

handdruk, drukkies ens.)
• Moenie skryfbehoeftes, boeke ens. deel nie.
• Hoes/nies binne ’n toe elmboog of in ’n sneesdoekie. Gooi die 

sneesdoekie in ’n drom met ’n deksel wat kan toemaak. 
• Ontsmet gereeld jou hande.
• Indien jy die kleedkamer besoek, was jou hande vir ten minste 

20 sekondes met seep en water. 
• Moenie aan deurhandvatsels raak nie. 
• Moenie ’n klaskamer betree voordat ’n onderwyser daar is en 

vir jou toestemming gee nie. 
• Wees bedagsaam teenoor mekaar.  Mense hoes/nies elke 

dag. Elke hoes/nies is nie as gevolg van COVID-19 nie en 
leerders moet daarteen waak om stories te versprei.

GEDURENDE SKOOLURE

• Dis maklik om sosiale distansiëring toe te pas as jy nie die mense 
om jou ken nie.

• In die skoolomgewing, waar jy omring is deur jou vriende, gaan dit 
baie moeilik wees.

• Om ’n fisiese afstand van ten minste 1,5m tussen jou en jou 
maats te handhaaf, is egter een van die belangrikste maniere om 
COVID-19 se verspreiding te bekamp. 

• Neem verantwoordelikheid vir jou en jou maats se veiligheid 
deur doelbewus fisiese kontak te vermy en jou afstand te hou.

SOSIALE DISTANSIËRING

Protokol | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof
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Die dra van materiaal gesigmaskers is verpligtend vir almal 
wat publieke ruimtes betree (insluitend werksplekke en skole). 
Gesigmaskers moet reg gebruik word om effektief te wees.

• Elke leerder en personeellid sal van twee gesigmaskers 
voorsien word. 

• Selfs al dra jy ’n masker, moet jy steeds die ander 
voorsorgmaatreëls (sosiale distansiëring en was van hande) 
volg. 

• Slegs opvoeders mag in die klas ’n plastiek gesigskerm dra 
ter wille van sigbaarheid en hoorbaarheid mits hulle ’n sosiale 
afstand van minstens 2 meter handhaaf. 

• Leerders mag nie plastiek gesigskerms dra nie.
• Die masker op die korrekte manier opgesit en afgehaal. 

DRA VAN MASKERS IS VERPLIGTEND

• Was jou hande voordat jy die masker opsit. 
• Sit die masker met die korrekte kant oor jou mond en neus.  

Probeer om nie aan die masker te raak nie, maar slegs aan die 
toutjies/rekkies. 

• Maak die toutjies agter jou kop vas, of as dit rekkies het, maak 
seker dat dit styf sit. 

• Moenie aan jou gesig of aan die masker raak as jy dit dra nie. 
• Haal jou masker slegs af wanneer jy moet eet of drink. In so ’n 

geval, haal die masker af deur slegs aan die toutjies te raak, dit 
versigtig af te haal en dit op/in ’n skoon papier- of plastieksak te 
plaas.

• Moenie die masker om jou nek laat hang wanneer jy dit nie ge-
bruik nie. 

• Was jou hande nadat jy die masker afgehaal het. 
• Was die masker en stryk dit na elke dag se gebruik. 

HOE OM JOU MASKER OP TE SIT EN AF TE HAAL

Protokol | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof
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’n Streng protokol moet gevolg word wanneer leerders soggens 
afgelaai en smiddae opgelaai word.

AFLAAI VAN LEERDERS 

• Ouers moet by die koshuishek inry. 
• ’n Aflaai- en vertrek-maatreël (“drop and go”) is in plek. 
• Leerders word op gemerkte plekke voor die sentrum afgelaai 

– lede van die veiligheidskomitee sal duidelik sigbaar wees om 
die verkeer te herlei. 

• Ouers mag nie hul voertuie verlaat nie.
• Waar moontlik moet grootouers en ouer persone liefs nie 

leerders aflaai nie.
• Leerders moet hul maskers dra voordat hulle uit die motor 

klim.
• Ouers word gevra om dadelik te vertrek sodat daar nie ’n 

verkeersopeenhoping is nie. 
• Ouers moet die perseel deur die hoofhek verlaat. 

OP- EN AFLAAI VAN LEERDERS

Protokol | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof

 
OPLAAI VAN LEERDERS 

• Leerders mag slegs buite die skoolgronde opgelaai word.
• Op dae waarop reën verwag word, moet leerders asseblief 

sambrele saambring. 

K
oc

hs
tr

aa
t

Suidwal

Skoolstraat

Ackermannweg

UITGANG by hoofhek

AFLAAI & VERTREK

INGANG by koshuishek

Geen parkering, slegs 
leerders mag uit die 

voertuig klim.
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’n Leerder mag eers die skoolgebou betree nadat:
• haar temperatuur geneem is en
• die daaglikse kontrole-vorm elektronies ingevul is. 

SKANDERINGSAREA EN SKANDEERTYE:

 HMS Bloemhof Sentrum 

 06:50 tot 07:40

Gebruik een van die twee ingange na die Sentrum afhangende 
of jy ’n dagskolier of koshuisleerder is: 

DAGSKOLIERE 
Skoolkant-ingang na die Sentrum (naaste aan bidhuisie)

KOSHUISLEERDERS
Deur agter by Sentrum naaste aan koshuis 

DAAGLIKSE KONTROLE MET AANKOMS BY DIE SKOOL

Protokol | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof

Leerders wat laat is, moet by 
die skool se ontvangs aanmeld 
om geskandeer te word.

SKOOLKANT (NOORD)

KOSHUISKANT (SUID)

Dagskoliere

Koshuisleerders
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WAT OM TE DOEN OM GESKANDEER TE WORD

Gebruik die ingang na die Sentrum – dagskoliere via die ingang 
aan die bidhuisie se kant; koshuisleerders aan die deur naaste 
aan die koshuis.

Laat jou temperatuur deur die personeellid aan diens geneem 
word. As dit minder as 37,5 ºC is, kan jy in een van die vier rye 
staan.

Sou jou temperatuur 37,6 ºC of hoër wees, moet jy na mnr. 
Gideon Janse van Rensburg gaan – hy sal in die middel van die 
Sentrum of by die rekenaars in die voorportaal wees.

Meld by een van die personeellede by die rekenaars aan – gee 
jou van en naam en antwoord die volgende twee vrae:

1) Het jy enige simptome? 
2) Was jy onlangs in kontak met iemand wat simptome getoon 
het?

Sodra die personeellid jou aanwesig op die WKOD-sisteem 
gemerk het, kan jy na jou klas beweeg. 

DAAGLIKSE KONTROLE MET AANKOMS (VERVOLG)

Protokol | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

• Jy het koors.
• Jy ontwikkel ’n skielike droë hoes.
• Jy het ’n seer keel.
• Jy sukkel om iets te proe of iets te ruik 

weens verlies van smaak/reuk.
• Jy haal moeilik asem.
• Jy ly aan diarree of jy is naar en braak.
• Jy voel moeg of swak.

SIMPTOME VAN COVID-19
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WEES BEWUS VAN DIE AFSONDERINGSPROTOKOL

Leerders moet hulself van die afsonderingsprotokol vergewis, 
want dit is belangrik om vooraf presies te weet wat sal gebeur.

Daar is ’n kans dat ’n leerder se temperatuur 37,6 ºC of hoër 
mag wees. In só ’n geval sal sy in die afsonderingslokaal 
geplaas word, maar dit is slegs ’n voorsorgmaatreël en niks 
om oor angstig te voel nie. Leerders met simptome sal in 
afsondering geplaas word.  

AFSONDERINGSPROTOKOL

• Die protokol sal weer aan die leerder verduidelik word. 
• Onthou dat afsondering nie beteken dat die persoon positief 

vir COVID-19 is nie. 
• Me. Jeanne-Marie Kriel se dienste sal dadelik aangebied 

word. 
• Mnr. Gideon Janse van Rensburg sal die leerder na een van 

die afsonderingslokale neem.  Hy sal te alle tye net buite die 
afsonderingslokaal, of per selfoon, beskikbaar wees.  

• Slegs die leerder mag die afsonderingslokaal betree – geen 
leerders of onderwysers sal binne die lokaal toegelaat word 
nie – slegs die persoon wat afgesonder word.

• ’n Nuwe masker sal aan die leerder verskaf word. 
• Indien die leerder die kleedkamer moet gebruik, moet sy van 

die kleedkamer vir gestremdes by die Sentrum gebruik maak. 
Hande moet na die gebruik van die badkamer vir 20 sekondes 
met vloeibare seep gewas word.

• Mnr. Janse van Rensburg sal die ontvans laat weet sodat die 
dogter se ouers gekontak kan word.

• Ouers wat ’n leerder kom haal, mag tot voor die skoolgeou ry 
om haar op te laai.

AFSONDERING

Protokol | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof

Onthou dat afsondering slegs ’n voorsorgmaatreël is en 
NIE beteken dat die persoon positief vir COVID-19 is NIE.

AFSONDERING
 ≠

COVID-19
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STIGMA IS ONGEWENS; VREES IS NORMAAL

Dit is normaal om angstig te voel, maar leerders moet van die 
volgende bewus wees: 

• Leerders moenie hulself skuldig maak aan die verspreiding 
van stories (veral oor mekaar) nie.  Dit dra by tot ’n stigma oor 
ander en is niks anders as emosionele boeliegedrag nie. 

• Bloemhoffers moet mekaar juis nou ondersteun.
• Moenie fopnuus versprei nie. 
• Leerders moenie angstig of gespanne raak wanneer hulle in 

afsondering geplaas word nie. Dit is slegs ’n voorsorgmaatreël 
en beteken nie noodwendig dat die leerder COVID-19 het nie. 

• Net omdat ’n leerder hoes/nies, beteken nie sy het die virus 
nie.

EMOSIONELE WELSTAND & VERMYDING VAN STIGMAS

Protokol | COVID-19 Protokol – Mei 2021 | © HMS Bloemhof

• Die woord “stigma” kom uit Latyn wat “merkteken” beteken.
• ’n Stigma is gewoonlik ’n (uiterlike) kenmerk wat afbreuk aan 

iemand se reputasie doen.
• In die geval van COVID-19 en ander epidemies, word mense 

veroordeel omdat hulle siek is. Daar word dus afbreuk aan hulle 
reputasie gedoen net omdat hulle die siekte opgedoen het.

• Stigmatisering – die skep van stigmas – is verkeerd en dra nie by 
tot ons gemeenskaplike doel om die veiligheid van ons leerders, 
personeel, werkers, ouers en hul families eerste te stel nie.

• Onthou: wanneer iemand COVID-19 kry, het die persoon glad nie 
verander nie. Hulle is nog presies dieselfde persoon en het veral 
nou jou ondersteuning nodig omdat hulle in afsondering moet 
wees om te keer dat hulle iemand aansteek.

WAT IS STIGMAS EN STIGMATISERING?

 
PRAAT GERUS MET IEMAND AS JY ANGSTIG IS

• Praat met ’n onderwyser indien jy benoud of angstig voel.
• Jy kan altyd ’n afspraak met me. Jeanne-Marie Kriel maak om 

te gesels – sy is ’n opgeleide berader en gesels graag met 
enige Bloemhoffer!  Maak gerus ’n afspraak per e-pos – haar 
adres is berader@bloemhofschool.co.za.

• Wees rustig, bly positief en fokus op die akademie en ook die 
vriendskap wat jy weer, ten spyte van sosiale distansiëring, 
kan beleef.



18

 

ERKENNINGS
Hierdie dokument is saamgestel met erkenning aan materiaal wat deur die Nasionale 

Departement van Gesondheid, die Departement van Basiese Onderwys en die Wes-Kaapse 
Onderwysdepartement ontwikkel is. Riglyne wat deur Paul Roos Gimnasium saamgestel is, 

is ook in hierdie inlingtingstuk opgeneem. 
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