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27 AUGUSTUS 2021

Vanjaar se Matriektee het verlede Vrydag plaasgevind. Tydens hierdie spesiale seremonie kry die matrieks die geleent- 
heid om in ’n ander paar skoene – dikwels met hakke – oor die verhoog te stap as simboliese oorgang van skooldogter 
na jong vrou. Links bo is Lara Cowley met haar hoëhakskoene en links onder is me. Maryna de Waal (matriek 1992), 
die Bloemhofbond se skakelpersoon wat die funksie gereël het. Regs neem Anke Kotze ’n foto van Mia Ham en Danelle 
Hoogenboezem, elk in hul “grootmensskoene”. Foto’s: Stephan Meyer

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

Nádat verlede week se nuusbrief gepubliseer is, het 
die skool kennis van die WKOD ontvang dat ons 
weens die stygende COVID-syfers vir ’n paar dae 
moes sluit. Baie dankie aan die leerders, ouers en per-
soneel wat almal saamgewerk het dat onderrig sinvol 
kon plaasvind.
 
In hierdie stadium is daar 36 aktiewe gevalle wat 
aangemeld is: 33 leerders en 3 personeellede het  
positief vir COVID getoets en 52 leerders en 2  
personeellede is tans as voorsorgmaatreël in isolasie. 

Van Maandag, 30 Augustus kan alle leerders wat 
nie in isolasie is nie en nie enige simptome toon nie, weer terugkeer skool toe en 
inwoners van Huis Bloemhof is reeds ingelig wanneer hulle mag terugkeer. Ons 
buitemuurse aktiwiteite bly egter gestaak.

GEEN LEERDERS MET SIMPTOME (LOOPNEUS, HOOFPYN, VERKOUE) MAG 
TERUGKEER NIE. Dit is belangrik om die verspreiding van die virus te verhoed.

Die onderstaande inligting word weer deurgegee:

HOË RISIKO KONTAK:

Ons herinner dat ’n leerder/personeellid slegs hoef te isoleer indien hulle hoë risiko kontak 
gehad het. ‘n Kontak van ‘n kontak hoef nie te isoleer tensy daar hoë risiko kontak was nie. 
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 vensterperiode is baie belangrik om akkurate 
resultate te verkry.

TERUGKEER VAN LEERDERS NÁ ISOLASIE / SIEKTE

Alle leerders wat terugkeer 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.
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NUUS UIT JAPAN!  Charl du Toit, 
een van Bloemhof se atletiekafrigters 
(naellope), is tans in Tokyo waar hy 
aan die Paralimpiese Spele deelneem. 
’n Groot eer het hom te beurt geval 
toe hy gevra is om tydens die ope- 
ningseremonie die landsvlag saam met 
Kgothatso Montjane te dra. Charl 
het tydens die 2016 Spele in Rio de 
Janeiro twee goue medaljes vero- 
wer toe hy die vinnigste in die 100m 
(T37) en 400m (T37) was.  Nog twee 
ander Bloemhof-afrigters, Suzanne 
Ferreira (hoofatletiekafrigter) en 
Daniel Damon (spiesgooiafrigter) is 
as afrigters vir die SA-span in Tokyo 
– ons wens vir hulle sterkte toe!     
Foto’s:  Getty Images / Instagram

Die Bloemhof-opvoeders het Maandag, Dinsdag en Woensdae in leë klaskamers skoolgehou nadat die WKOD 
laat verlede Vrydag die skool weens die COVID-situasie moes sluit. Die personeel moes soms met kreatiewe 
metodes vorendag kom om steeds by hul lesplanne te hou: Me. Hanneke van der Merwe het haar skootreke-
naar en webkamera op ’n stoel op haar tafel staangemaak sodat leerders die bord kan sien. Links bo: Me. Irene 
Kritzinger, agter haar rekenaarskerm, het ook ’n webkamera ingeprop sodat die kwaliteit van die opname beter 
is. Links onder: In die Geskiedenisklas was lesse, soos gewoonlik, interaktief. Me. Anneke van der Merwe het die 
les via Google Meet aangebied. Foto’s:  Stephan Meyer

E-leer: So lyk dit agter die skerms!
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KWIKSPAR @ Paul Roos

KWIKSPAR spog met nuwe baadjie danksy oudleerder

Christa Strydom, Magda Stapelberg en Danie Strydom tydens die opening van die “nuwe” KWIKSPAR @ Paul Roos. 
Magda het in 2006 aan die HMS Bloemhof matrikuleer. Foto:  Stephan Meyer

Die KWIKSPAR @ Paul Roos is met 
goeie rede ’n gewilde winkel. Dit is, 

volgens die inwoners van Huis Bloemhof, ’n 
reddingsboei wanneer jy énigiets van koek 
en koffie tot karton vir Maandag se taak nóú 
nodig het. Die personeel vind dit gerieflik 
om ná skool vinnig vir die nodigste (brood, 
melk, ’n rooipen) daar aan te doen. Vir die 
leerders is dit die perfekte halfwegstasie 
tussen Bloemhof en Paul Roos Gimnasium 
– dat blomme en sjokolade te koop is, is ’n 
bonus. 

 Die winkel het sedert Maart vanjaar ’n 
gedaanteverwisselling ondergaan en 

vandag spog hierdie KWIKSPAR met 
’n splinternuwe baadjie wat amptelik op 
Donderdag, 26 Augustus onthul is. Magda 
Stapelberg (née Strydom), ’n oudleerder, 
was aan die stuur van hierdie projek saam 
met die eienaars, Danie en Christa Strydom.

“Ek, my oom Danie en tannie Christa 
was ’n baie goeie span wat die afgelope ses 
maande saamgewerk het om vir die winkel 
’n nuwe gesig te gee,” sê Magda. 

Sy het in 2006 aan die HMS 

Bloemhof matrikuleer en daarna BSc 
Voedselwetenskap met Chemie aan die 
Universiteit Stellenbosch studeer. Nadat 
sy vir drie jaar as ’n produkontwikkelaar by 
NoMU Brands gewerk het, voltooi sy ’n MBA 
in Italië voordat sy by die familiebesigheid 
betrokke raak. 

“Vandag is ek daagliks by die bestuur 
van ons KWIKSPAR in Somerset-Wes 
betrokke,” verduidelik sy, “maar ek is 
ook die projekbestuurder wanneer ons 
opknappings en verbeterings by ons winkels 
aanbring.” 

Sy het baie goeie herinneringe van 
Bloemhof en is tot vandag toe nog 
beste vriende met haar skoolmaats. 
“Bloemhof het my geleer van hard werk, 
deursettingsvermoë en toewyding. Dit alles 
terwyl die skool ons die geleentheid gebied 
het om sorgvrye jare van kind wees te kon 
geniet.” 

Loer gerus by die KWIKSPAR @ Paul 
Roos in om Magda se harde werk te 
aanskou. 
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AANKONDIGING VAN HOOFLEIERS

Die aankondiging van 2021/2022 se hoofleiers en huiskapteine sal Maandag, 30 Augustus 
2021 tydens die inhuldigingseremonie van die nuwe leerderleiers aangekondig word. 
Dit vind tussen 10:45 en 11:30 in die Sentrum plaas, maar leerders en ouers kan dit via 
YouTube saamkyk: bit.ly/live30aug2021

PROGRAM: MAANDAG, 30 AUGUSTUS

Alle leerders (graad 8-12) kan weer van Maandag, 30 Augustus skool bywoon. In periode 3 
(Saal) skryf die graad 8’s en 9’s toets; graad 10-12 volg Dag 7 periode 3.

Maandag sal periode 7 (Kultuurperiode) en periode 4 omruil sodat die 
inhuldigingseremonie tussen 10:45 en 11:30 kan plaasvind. Leerders gaan dus ná eerste 
pouse na registerklasse en volg ná tweede pouse Dag 1 periode 4. Die skool verdaag 
gevolglik Maandag om 14:20. 

Die dag se program is by www.bloemhofschool.co.za/hierdieweek beskikbaar en reeds via 
die klaskapteine op die leerders se WhatsApp-groepe geplaas.

kennisgewings

ENGLISH ORAL, ONLINE EDITION: Matriekleerders wat vir moderering gekies is, moes steeds Maandag, 23 Augustus 
hiervoor by die skool aanmeld. Me. Brenda Zietsman, vakhoof, het ’n ogie (en ’n oor) oor sake gehou. Sy sê dit het, on-
danks die uitdagings wat die tegnologie bied, vlot verloop en dat die vakadviseurs baie in hul noppies met die Bloemhof-
fers was. Foto:  Stephan Meyer
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SPORT & KULTUUR

In hierdie stadium kan ons sport- en kultuurprogramme nog nie hervat nie. Daar sal 
volgende week nie enige sportoefeninge ná skool wees nie. 

LOSLITDAG 2021

Vrydag, 3 September is Loslitdag en Bloemhoffers kan die dag in gewone kleredrag skool 
toe kom. Geld wat ingesamel word, sal aan Huis Horison geskenk word en ouers kan 
die fondse weer via d6 Connect inbetaal. Plakkers is teen R20 by jou naaste supermark 
beskikbaar. 

GHOLFDAG – BIE NOU REEDS IN ONS VEILING

Die HMS Bloemhof COGENT Gholfdag is uiteindelik hier en spelers slaan volgende 
Donderdag om 08:00 by die Stellenbosch Gholfklub af.

Omdat COVID-regulasie die aantal persone by die geleentheid beperk, gee die komitee 
vanjaar aan Bloemhof-ouers en die gemeenskap die kans om vooraf op wonderlike items 
in ons veiling te bie. Meer besonderhede oor die veilingsitems sal vanaf Maandag op die 
webwerf by www.bloemhofschool.co.za/gholfdag en op die d6 beskikbaar wees, maar 
vanjaar se aanbod lyk as volg:

1. Skildery: “Laatmiddag Karoo” (46 x 61 cm; olie op doek) deur Robert Koch
2. Ernie Els Wines Experience vir 4 persone
3. Twee nagte vir 2 persone by die Cliff Lodge in De Kelders
4. Naweek vir 8 persone by Fancourt 
5. ’n Vlug in ’n Tiger Moth-oopkajuitvliegtuig vir 1 persoon
6. Die Bloemhof-koek, vanjaar deur Anine van den Berg (graad 12) gebak en versier.

Persone wat solank op een of meer items wil bie, kan tot en met Woensdag, 1 September 
2021 om 15:00 ’n aanbod maak. Kontak asseblief vir me. Yvette Kruger:

• yvettek@mweb.co.za
• 0828543405



Bloemhof Brokkies  |  27 Augustus 2021  |  7

SKOOLKWARTALE 2022

Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) het die goedgekeurde skoolkalender vir 
2022 aangekondig:

Kwartaal 1  Skool heropen 17 Januarie 2022 (opvoeders) / 19 Januarie 2022 (leerders)
  Skool sluit 25 Maart 2022

Kwartaal 2 Skool heropen 5 April 2022
  Skool sluit 24 Junie 2022

Kwartaal 3 Skool heropen 19 Julie 2022
  Skool sluit 30 September 2022

Kwartaal 4 Skool heropen 11 Oktober 2022
  Skool sluit 14 Desember 2022 (leerders) en 15 Desember 2022 (opvoeders)


