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Liewe Gr. 7’s en Ouers, 

 

DIE TERUGKEER VAN GRAAD 7’S NA SKOOL 

 

Die Minister van Onderwys het aangekondig dat onderwysers op 25 Mei sal terugkeer skool toe en die Gr. 

7’s op 1 Junie 2020.  Daar is nog baie onbeantwoorde vrae en dit wat ons vandag weet, mag dalk môre 

weer verander.  Die personeel van Laerskool Charlo wil u egter verseker van een ding wat nooit sal 

verander nie, en dit is dat ons hier is vir julle en reg is om julle terug te verwelkom.  Tydens die inperking 

was ons hard besig met beplanning en voorbereiding vir julle terugkeer. Alhoewel daar nog baie vrae is oor 

hoe die kurrikulum vir die res van die jaar gewysig gaan word, is ons nie bekommerd nie, omdat ons weet 

waar om ons fokus tydens onderrig te plaas. 

 

Gr.7’s, julle sal moet besef dat wanneer julle terugkeer, daar baie veranderinge sal wees, maar julle 

klasonderwysers sal julle hierdeur lei.  Met julle terugkeer sal ons ‘n COVID-19 oriënteringsessie met alle Gr. 

7 leerders hou.  Bestudeer ook die oriënteringsprotokol wat op D6 geplaas is. 

 

Tydens die inperking is baie min inligting van die Departement van Onderwys aan skoolhoofde deurgegee. 

Ons, soos ons ouers, het die meeste van ons inligting uit die nuus ontvang. Ek besef dat daar baie vrae is en 

ek hoop om dit te beantwoord sodra ons opleiding en die nodige inligting van ons distrikskantoor ontvang. 

Ek wil drie van die vrae beantwoord waaroor ouers my gekontak het. 

 

1.  MAG EK MY KIND VIR NOG ‘N PAAR MAANDE BY DIE HUIS HOU? 
Slegs kinders met die volgende onderliggende mediese toestande, veral as dit nie goed onder beheer is nie, 

sal as 'n hoë risiko beskou word en mag tuis bly. Die skool sal hierdie ouers en kinders met werk ondersteun 

(mediese bewys van die kind se toestand word vereis). Sodra ons die opdrag van die Departement van 

Onderwys ontvang oor hoe om ondersteuning aan diegene met die volgende komorbiditeite te verleen, sal 

ons die inligting aan u oordra: 

     • Hoë bloeddruk 

     • Kongestiewe hartversaking of ander ernstige kardiovaskulêre siektes 

     • Serebrovaskulêre siekte, insluitend beroerte 

     • Pulmonêre tuberkulose - onbehandeld of in vroeë behandeling 

     • Matig tot ernstige asma 

     • Chroniese obstruktiewe longsiekte 
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     • Ander ernstige chroniese longpatologie, insluitend sistiese fibrose en brongektektase 

     • Chroniese niersiekte 

     • Tipe II-diabetes 

     • Kanker wat aktief behandel word 

     • Menslike immuniteitsgebreksvirus 

     • Chroniese immuunonderdrukkende gebruik 

     • Enige orgaan oorplanting 

 

Alle ander Gr. 7 leerders moet op 1 Junie by die skool aanmeld. (Lees asseblief die brief rakende 

tuisonderwys op D6) 

 

2.  WAT GEBEUR AS MY KIND SE UNIFORM TE KLEIN IS? 
Die Gr. 7's mag somer- of wintersdrag dra vir die res van die jaar. Die klerebank sal ook help met 

tweedehandse klere. Geen ouer mag saam met sy / haar kind die skool binnekom om die klerebank te 

besoek nie. Sonette sal die leerders help om iets te vind wat pas. As die ouer nie tevrede is met die 

kledingstuk nie, kan die kind dit die volgende dag terugbring. Gr. 7's wie se uniform nie pas nie, mag vir die 

eerste week civvies dra totdat hulle 'n geleentheid gehad het om die klerebank te besoek. Geen grimering 

of onthullende klere word toegelaat nie! 

 

3. HOE LAAT SAL SKOOL BEGIN? 
Tye moet nog bepaal word. Ons sal verskillende tye hê vir die Gr. 7A dogters, Gr. 7A seuns, Gr. 7E dogters 

en Gr. 7E seuns, wat by die hek, naaste aan die motorhuise, afgelaai word. Dit sal n opeenhoping van 

kinders by die hek voorkom, aangesien ons almal se temperatuur moet monitor en hul hande moet 

ontsmet.  Ouers moet asseblief nie vertrek voordat hul kind die proses voltooi het nie. Ons vertrou ouers 

om hul kinders tuis te hou indien hulle enige van die COVID-19 simptome toon: koors; hoes; kort van 

asem; seer keel OF as hulle binne die vorige 14 dae direkte kontak met iemand gehad het wat positief vir 

die Coronavirus getoets het. 

 

Ter voorbereiding op die opening van ons skool, het Laerskool Charlo al die nodige PPE vir ons personeel, 

werkers en Gr. 7 leerders bekom. Ons werkers sal op Maandag 25 Mei terugkeer en die dag konsentreer op 

die skoonmaak van die skoolterrein.  Op 26 Mei word die werkers en personeel deur Bidvest opgelei in die 

reiniging en skoonmaak van oppervlaktes. Die skool sal teen 1 Junie gesanitiseer en skoongemaak wees. 
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As u enige ander vrae het, kontak die klasonderwyser. 

 

Groete 

 

A. Daniell 


