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Job sê vir ons in Job 7 en Job 9 dat tyd vlieg - dit
gaan vinnig verby. Moses herinner ons in Psalm
90 dat daar 'n eindstreep is en dat ons na ons einde
vlieg. Ja, jou tyd op aarde is dalk heelwat korter as
wat jy dink.
Gejaagdheid en die gebrek aan tyd ’n groot
probleem vir ouers en ’n suksesvolle gesinslewe
is. Daarom is dit belangrik dat gesinne tyd
konstruktief sal benut. Die televisie is hier
weereens die grootste gevaar (of die “hellevisie”
soos sommige mense daarna verwys). Elke huis
moet beheer en dissipline hê wat televisie
aanbetref, en dis grotendeels ouers se
verantwoordelikheid. Baie ouers het al van hulle
televisie ontslae geraak as gevolg van die inbreuk
wat dit maak op hulle geestelike en gesinslewe.
Dit is belangrik dat gesinne spesiale geleenthede
moet hê wat eie aan hulle is. Ek het al talle sulke
voorbeelde teëgekom. Hier is ’n paar: vier
Oukersaand en Paasfees op ’n unieke manier; eet
pizza piekniekstyl in die woonkamer; hou
varkaande waar daar net met die hande geëet word
en formele aande waar daar formeel aangetrek
word vir aandete. Dis dié dinge wat kinders altyd
sal onthou.
Min kinders beoefen nog stokperdjies. Niemand
versamel juis meer seëls, handtekeninge van
sportsterre of plakkers nie. Probeer kreatief dink
om jou kind te help om belangstelling in ’n
stokperdjie te ontwikkel. Doen dit saam met jou
kind en bou terselfdertyd só aan julle verhouding.
Geniet die kort vakansie en rus lekker uit, want ‘n
besige kwartaal wag vir almal van ons.

02/04
Dag 1

Skool open om 07:25.

03/04

Odensia Aandreeks vir o/11,
o/12 en o/13 (was uitgestel
a.g.v reën).

04/04

Fotodag.

Odendaalsrus

Aandreeks vir Seuns en Dog- Riebeeckstad
ters o/9 A en B spanne.
05/04

Goudveld o/13 Rugbyproewe. Riebeeckstad

06/04

Senties se Sportdag.

Rooiskool

Goudveld o/13 Rugbyproewe. Riebeeckstad

Minimum slaagvereistes:
Sleutels:
Vlak 2: 30 – 39%
Vlak 3: 40 – 49%
Vlak 4: 50 – 59%
Bevorderingsvereistes
(Graad 4-6)
Vlak 4 - Afrikaans
Vlak 3 - Engels
Vlak 3 - Wiskunde
Vlak 3 - In nog twee ander vakke.
Bevorderingsvereistes
(Graad 7)
Vlak 4 - Afrikaans
Vlak 3 - Engels
Vlak 3 - Wiskunde
Vlak 3 - In nog drie ander vakke.
Vlak 2 - in oorblywende vakke.
Bevorderingsvereistes
(Graad 1-3)
Vlak 4 - Afrikaans
Vlak 3 - Engels
Vlak 3 - Wiskunde

Sen es sê dankie vir hul borge na ‘n
suksesvolle gholfdag

Baie geluk aan Tamia Coetzee wat
die wenner is van die Boomerangtas!!
Weereens dankie aan Demza vir
die borg van die tas!

Ons Sen!e-sportdag kom alweer nader. Die datum is 6
April en word by Rooiskool aangebied.
Enige ouers wat bereid is om vir ons te kom help, skakel
asb vir Maderie le Roux by: 076 181 070
Julle hulp sal baie waardeer word. Baie dankie.

Ons is so dankbaar vir ons omgeeouers wat al soveel bygedrae het met
skenkings en broodjies. Ons behoefte is
groot en sal graag ‘n mandjie vol niebederfbare produkte (bv. blikkieskos)
vir behoeftige gesinne wil opmaak. Stuur
asseblief die nie-bederfbare produkte na
Juf. Chanelle se registerklas. Die projek
sal tot 30 April duur.

Sen!es wens vir Shaun Morgan , Ané
Crous en Johan Kriel sterkte toe. Hulle
gaan die 29ste en 30ste Maart aan die
Suid-Afrikaanse Tweekampkampioenskappe in Port Elizabeth deelneem.

Baie geluk aan die volgende seuns wat
verkies in die Lejweleputswa 0/13 seunshokkiespan wat gaan deelneem aan die
Noord-Vrystaat seuns proewe.

Die netbal sê dankie aan Sen es Sportondersteuners
vir:
-Die aankoop van netbalballe en ne"e vir die seisoen.
-Die geldelike bydrae vir ons afrigters se reëlbespreking.
Dankie dat julle altyd bereid is om te help.
o/13 Netbal sê dankie vir:
• Sernick vir die borg van ons rokkies/opwarmingshempies/sakke en hoedjies.
• I C Op!cal vir die borg van ons sweetpakbroeke
• Du Rand & Louw vir die borg van ons “hoodies”.
• Brothers & Arms vir die borg van ons toerhempies.
• Sen!es Ondersteners se borg van “cooling towels” vir die 1ste netbalspan
BAIE DANKIE!!:
Spesiale dankie aan Bitz vir die puik diens en maak van ons klere. Ons dogters lyk
prag!g!
Dankie vir Rooiskool wat ons kom ondersteun het langs die baan by Odensia se
aandreeks en vir ons dogters se mooi briewe na die tyd, ook 'n spesiale dankie
aan Blouskool vir die lekker koelboks en genoeg water vir die res van die seisoen.

Baie gelukaan die volgende dogters wat verkies is
in die 0/12 Lejweleputswa dogters-hokkiespan wat
die 5 de April aan die Noord-Vrystaatproewe
deelneem. Jani Wessels neem Saterdag 16 Maart
aan die proewe deel in Welkom om ook tot die
span verkies te word .

Gr 7-leerlinge wat probleme
met hul Wiskunde ondervind,
of wat ekstra hulp nodig het,
kan Maandae tot Donderdae
(13:30 - 14:00) ekstraklas
bywoon.

