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20 AUGUSTUS 2021

E-leer in aksie. Ná ’n skerp toename in COVID-infeksies moes Bloemhof-opvoeders hierdie week lesse vir die leerders 
in die klas én diegene wat tuis in afsondering is, aanbied. Die skool maak hoofsaaklik van Google Classroom gebruik, 
maar die opvoeders se elektroniese leer-arsenaal is nie slegs tot hierdie platform beperk nie.  Me. Almaré van der 
Vyver het gister (19 Augustus) via Zoom ’n Wiskundeklas gehad waar ses leerders van die huis af ingeskakel het.   
Foto: Stephan Meyer

/HMBloemhof @hms_bloemhof @HMSbloemhof bloemhofschool.co.za
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COVID-VERSLAG

Die HMS Bloemhof het in die afgelope week ’n skerp 
toename in COVID-gevalle ervaar en 34 aktiewe 
gevalle is teen saktyd (Vrydag 13:00) aangemeld.

Een personeellid en 33 leerders het positief getoets, 
maar ’n verdere 165 leerders en vier ander personeel- 
lede is as voorsorgmaatreël in isolasie. Huis Bloemhof 
sal ook vir die naweek gesluit wees; kommunikasie 
hieroor is reeds aan koshuisouers uitgereik.  

Dit is veral nou belangrik om weer die vyf goue reëls 
toe te pas, want die virus kan nie versprei as ons dit 
aktief verhoed nie.

• Skei jouself fisies van ander mense – vermy groot groepe mense. 
• Behou ’n sosiale afstand waar jy wel met mense in kontak is.
• Dra jou masker korrek – dit moet jou mond én neus bedek.
• Was/ontsmet jou hande gereeld.
• Beoefen goeie higiëniese maatreëls.

HOË RISIKO KONTAK:

Let daarop dat ’n leerder/personeellid slegs hoef te isoleer indien hulle hoë risiko kontak 
gehad het. Hoë risiko is as: 

• jy nader as 1m aan die persoon wat positief getoets het, was. 
• jy en/of die ander persoon nie ’n masker gedra het nie, of dit nie korrek gedra het nie. 
• liggaamsvloeistowwe soos spoeg oorgedra is deur bv. soene of selfs om eetgoed/

drinkgoed te deel. 

COVID-TOETSE:

Ouers en alle leerders moet daarop let dat indien leerders vir ’n COVID-toets moet gaan, 
slegs die volwaardige PCR-toets by ’n mediese doktor of ’n instelling soos Pathcare deur 
die skool aanvaar sal word. Rapid antigeen  
toetse word nie aanvaar nie. Die toets moet ook eers op dag 7 gedoen word. Hierdie ven-
sterperiode is baie belangrik om akkurate resultate te verkry.

TERUGKEER VAN LEERDERS NÁ ISOLASIE / SIEKTE

Alle leerders wat terugkeur nadat hulle in isolasie was, word herinner om soggens in die 
glasgang by die graadhoofde aan te meld voordat hulle by hul registerklasse kan aansluit.

Indien ’n leerder afwesig vir ’n assessering sou wees, moet ouers steeds die nodige do-
kumentasie indien. Kontak me. Adéle Uys by info@bloemhofschool.co.za vir afwesighede 
of me. Elana Kruger by elana@bloemhofschool.co.za vir enige COVID-verwante navrae.
 
Ons waardeer u samewerking in hierdie verband en wens die siek leerders ’n vinnige her-
stel toe. 

Positiewe gevalle

In isolasie

1 personeellid
33 leerders

4 personeellede
165 leerders
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SARIE Nuwe Gesig-kompetisie

Nita en Kailen: Meer as net mooi gesiggies

Nie een nie, maar twéé Bloemhoffers 
ding vanjaar mee om deur die gewilde 

tydskrif SARIE as 2021 se Nuwe Gesig 
aangewys te word.

Nita de Jager (graad 12) en Kailen 
Hilpert (graad 11) is albei in die afgelope 
twee weke as Top 10-finaliste op SARIE se 
Instagram-bladsy aangekondig.

Hierdie kompetisie is in 2020 begin “om 
aan hoërskoolmeisies tussen 16 en 18 
(grade 10-12) die kans te gee om hulle aan 
die SARIE-wêreld bekend te stel en ons te 
inspireer,” lui die kompetisie se amptelike 
webblad. Nuwe Gesig is die kleinsus van 
die tydskrif se Voorbladgesig-kompetisie.

Maar hierdie Bloemhoffers is meer as net 
mooi gesiggies.

Familie lê vir Nita na aan die hart en 

sy hoop om eendag ’n prokureur te wees 
wat in familiereg spesialiseer. “Die COVID-
tydperk het my geleer dat ons almal 
partykeer net ’n oomblik moet stilstaan om 
te sien wat regtig belangrik is,” sê sy.

Kailen, wat pas as een van die skool 
se nuwe huisleiers aangekondig is, meen 
dit is belangrik om “jouself” te wees. “Ek 
het begin om meer myself te wees, want 
eerlikwaar, daar is niks beter as gelukkige 
mense wat hom- of haarself is nie.”

Kort onderhoude met die volledige 
top 10-finaliste is reeds op SARIE.com 
gepubliseer en die wenner sal op 27 
Augustus daar aangekondig word.

Nita de Jager (links) en Kailen Hilpert se inskrywingsfoto’s op voorbladgesig.sarie.com.  Foto’s:  Verskaf

Tiffany Meyer (graad 10) het hierdie week gehoor sy is een 
van vier wenners in Foto Fokus se modelkompetisie in die 
kategorie 14-18 jaar. Sy het nou die geleentheid om in ’n 
musiekvideo van Andriëtte Norman te verskyn.   
Foto:  Verskaf
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Lisa Dudley Foto: Stephan Meyer

Netwerk24-wiskundekompetisie

Lisa Dudley (graad 12) is reg vir 
die uitdaging wat die Netwerk24-

wiskundekompetisie se finaal gaan bied.  
Sy is een van 20 Wes-Kaapse finaliste 

wat op Saterdag, 4 September 2021 in die 
nasionale rondte gaan deelneem. 

“Die ervaring was tot dusver net positief,” 
sê sy. “Die vraagstelling was van so aard 
dat ’n mens buite die boks moes dink en ek 
het juis dít geniet.”

Leerders het slegs een uur gehad 
om 20 meervoudigekeusevrae aanlyn te 
beantwoord. “Dit klink maklik, maar die 
vrae word negatief gemerk en die somme 
is baie kompleks. Sommige berekeninge 
kon ek vinnig doen, maar met ander het ek 
behoorlik kopgekrap.”

Die finaal sal ook aanlyn plaasvind.

Lisa reg vir finaal van nasionale Wiskundekompetisie

ORANJE!  Een van die hoogtepunte in enige Bloemhoffer se skoolloopbaan is die jaarlikse Interskole teen die C&N  
Sekondêre Meisieskool Oranje. Dit sou hierdie naweek in Bloemfontein plaasvind, maar moes – soos verlede jaar – 
weens die pandemie afgestel word. Die VRL het egter nie van die tradisie om in lawwe oranje uitrustings skool toe te 
kom, vergeet nie en leerders en personeel het op 19 Augustus met helder skeppings opgedaag.  Foto:  Stephan Meyer
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ATKV-Redenaars

Bloemhoffers weer onder beste redenaars in W-Kaap

Khazimla Ndiki (bo) was een van die Bloemhoffers wat vanjaar op 4 Mei ’n toespraak vir die ATKV-Redenaarskompe-
tisie laat opneem het. Onder is skermgrepe van Emma Dafel (graad 9, middel), Tia Bruwer (graad 12, links-onder) en 
Annette Bruwer (graad 11, regs-onder) se video’s waarin hulle hul toesprake lewer. Foto:  Stephan Meyer

Die uitslae van die ATKV-Redenaars- 
kompetisie is beskikbaar nadat daar 

in 2021, as gevolg van COVID, slegs 
een rondte was waartydens leerders hul 
toesprake digitaal kon inskryf.  Een span 
beoordelaars het na al die toesprake gekyk 
en op grond van hul beoordeling is die uitslae 
bekend gemaak:

In die Junior Afdeling vir Huistaal het 
Emma Dafel, graad 9, ’n uitstekende tweede 
plek in die Wes-Kaap behaal en landswyd in 
die 12de posisie geëindig.

In die senior afdeling vir Huistaal eindig 
Tia Bruwer 8ste en Annette Bruwer 10de in die 
Wes-Kaap.

Bloemhof se twee Afrikaans Addisionele 
Taal inskrywings vaar net so goed:  Lona 
Mhaga behaal ’n 6de plek in die Wes-Kaap en 
Khazimla Ndiki eindig kort op haar hakke in 
die 7de plek.
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LIEF EN LEED

Ons dink aan Lilka van der Merwe (graad 8) en Emma Beukes (graad 11) en hul gesinne 
met die afsterwe van hul oupas. Ons gebede gaan ook uit aan me. Ilze Wright wat haar 
oom aan die dood moes afstaan.

Dit is ook met groot hartseer dat ons van me. Mariehetta Matthee, oud-skoolhoof van 
Oranje, se dood verneem het. Ons dink aan die Oranjeniete in hierdie tyd.

FOTODAG VIR AFWESIGE LEERDERS

Leerders wat hierdie week se fotodag misgeloop het, kan op Woensdag 1 September hul 
individuele foto’s laat neem. Meer besonderhede sal op die klasgroepe vir leerders gedeel 
word.

PJ OLIVIER-KUNSSENTRUM

Graad 8- en 9-leerders wat Kuns as deel van hul Skeppende Kuns-vakke neem, word aan 
hulle besoeke aan die PJ Olivier-Kunssentrem herinner:

Graad 8’s: Dinsdag 24 Augustus
Graad 9’s: Vrydag 27 Augustus

 
Alle graad 9’s wat volgende jaar vanaf graad 10 Visuele Kuns of Ontwerp as vak by 
die PJ Olivier Kunssentrum wil neem, sal ’n toelatingstoets moet aflê. Huidige graad 
9-kunsvakleerders wat volgende jaar met Visuele Kuns of Ontwerp wil voortgaan, lê ook 
die toets tydens hul kunsklas-middag af.
 
Leerders word almal vir kuns toegelaat, die toets bepaal slegs die praktiese- en teorie-
komponent. Leerders kan dus reeds by hul vakkeuse aandui dat hulle kuns as vak gaan 
neem.
 
• Reël asseblief ’n toetsdatum: stuur ’n e-pos aan admin@artschool.za.net of skakel 021 

886 4854. 
• Toetse kan enige middag vanaf Maandag 16 Augustus tot Vrydag 27 Augustus (15:00-

16:45) afgelê word.
• Leerders moet hul eie potlode bring.

EMOSIONELE WELSTAND: TOEP VIR TIENERS 

Ons herinner dat Bloemhoffers tans gratis toegang tot ’n proefweergawe van die Vive 
Teens-toepassing het. Hierdie toep laat hulle toe om op ’n veilige en vertroulike manier hul 
eie welstand op ’n daaglikse basis te verbeter.
 
• Vir meer inligting, of om die Vive Teens-toepassing af te laai, besoek hul webwerf by 

www.viveyou.com.

kennisgewings


