Wonnie-nuus
Algemene nuusbrief: 7 Februarie 2020
1.

SuksesSTUDENT
SuksesSTUDENT is ‘n omvattende studieleidingprogram wat baie belangrike riglyne en
inligting bevat om leerlinge toe te rus vir suksesvolle studies in die hoërskool. Dit bevat o.a.
inligting oor die werking van die brein en denke, tydsbestuur, konsentrasie, geheue,
studiemetodes, sowel as hoe navorsing vir take, toetse en eksamens gedoen word.
Volgens die skoolkalender sou die studieleiding vanaf

3 tot 13 Februarie vir die Gr. 8-

leerlinge, gedurende skooltyd, plaasgevind het. Daar is egter nuwe reëlings wat reeds per
omsendskrywe aan al die Gr. 8-ouers deurgegee is. Die studieleiding word beplan vir die
laaste week in Februarie en/of eerste week in Maart en sal na skool aangebied word. Die
afskeurstrokies moet voor of op Maandag 10 Februarie ingehandig word, sodat die getalle
gefinaliseer kan word en u ingelig kan word rakende die datum en tye. Vir meer inligting oor
SuksesSTUDENT kan me. Mariëtte Fourie by die skool gekontak word.
2.

WONNIERAADSVERKIESING 2020
Baie geluk aan die leerders wat tot die Wonnieraad verkies is:

3.

UITTEKEN VAN LEERDERS
Dit is kommerwekkend om te sien hoeveel leerders vroeg uit die skool geteken
word. Dit veroorsaak ook groot ontwrigting omdat leerders d.m.v. die interkom, tydens
klastyd, uit die klasse geroep moet word. Graag vra ons u om die volgende praktiese
reëling van nou af te handhaaf: Leerders wat gedurende die dag uitgeteken gaan
word, se ouers moet die leerder met ‘n toestemmingsbrief na die skool stuur. Die
leerder sal dan in die klas, wanneer dit tyd is om die skool te verdaag die brief aan
die personeellid toon, waarna die leerder die klas mag verlaat en na die algemene
kantoor kan gaan. Die brief word dan net ingehandig en gestempel by die algemene
kantoor, waar die ouer reeds vir die kind wag. Geen kind sal in die klas oor die
interkom uitgeroep word nie, aangesien die kind reeds ‘n brief vanaf die ouer het.

4.

GHOLFDAG 6 MAART 2020

5.

HANTERING VAN HANDBOEKE
Graag doen ons ‘n beroep op u as ouers om ons te help om die handboeke wat aan
u kind uitgereik is, op te pas. Let asseblief op die volgende:
1. Handboeke wat leerders ontvang, bly die skool se eiendom en is slegs vir die jaar
aan leerders geleen; derhalwe moet die boeke aan die einde van die jaar in ‘n
dieselfde toestand teruggegee word.

2. Indien ‘n leerder se handboek verlore raak, is daar ‘n koste wat betaal moet word
om die handboek te vervang.
3. Leerders moet hul naam, voogklas en die jaartal voor in die handboek aanbring,
sodat dit nie onderling omgeruil kan word nie.
4. Handboeke moet met duursame plastiek oorgetrek word, maar moet asseblief nie
die strepieskode / skandeerkode toeplak nie.
5. Die GDO vereis dat handboeke kwartaalliks gekontroleer word. Indien die
handboek dan weg of beskadig is, sal u die vervangingskoste moet dra.
6. Aan die einde van die jaar, moet die leerder dieselfde handboek wat op sy/haar
naam uitgereik is, teruggee, anders sal die handboek steeds as uitstaande hanteer
word.
7. Indien ‘n leerder gedurende die jaar vakke verander, moet die vorige vak se
handboeke eers ingehandig word by die boekstoor, voordat nuwe handboeke
uitgereik kan word.
6.

NOMINASIES BEHEERLIGGAAM TUSSENVERKIESING
Die volgende ouers is genomineer vir die Beheerliggaam-Tussenverkiesing wat sal
plaasvind op 13 Februarie om 18:30 in die personeelkamer.
Graag vra ons dat alle ouers die verkiesing sal bywoon ten einde u stem uit te bring.
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Harry Bakker
Giovanni Marinus Cilliers
Anthony Brian Curtis
Adriaan Markus de Klerk
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TENNIS UITSLAE
Baie geluk aan die Senior Dogters Tennisspan wat op Woensdag, 5 Februarie, geseëvier
het oor die Hoërskool Hartbeespoort met ‘n telling van 65-2.
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