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OUEROMSENDBRIEF 6 VAN 2020 
 
Geagte Ouers/Voogde 
 
 

Eerstens ‘n woord van dank aan elkeen van u wat in hierdie onseker tyd ons personeel 
se hande sterk maak deur tuis die werk te laat doen wat ons aan die leerders op die d6-
communicator beskikbaar stel.  Ek besef dis nie altyd maklik nie, maar glo ons gaan die 
vrugte daarvan pluk sodra die skole weer open. 
 
 

1. HEROPENING VAN SKOLE 
 

Wat die heropening van die skole aanbetref is daar van ons kant af nog geen nuwe 
nuus nie.  Ons bring u op hoogte sodra ons iets hoor.  Wees egter verseker dat die 
veiligheid van u kinders en die personeel steeds die hoogste prioriteit is.  Die 
skoolbestuur en die lede van die beheerliggaam is voortdurend in gesprek en sal 
ook planne in plek sit vir wanneer die skole weer in aanvang neem. 
 
 
2. AMPTELIKE KOMMUNIKASIEKANAAL 

 
Neem dan ook hiermee kennis dat die d6 communicator die amptelike kanaal is 
waardeur hersieningsoefeninge aan leerders gegee word.  Werk vir die onderskeie 
grade is duidelik daarop uiteengesit vir die week van 6-10 April.  Die memorandums 
vir die week sal op 13 April beskikbaar gestel word saam met die werk vir 13-17 
April. Enige navrae i.v.m. die werk kan u stuur aan info@htsjv.co.za, me Linda 
Loubser.  Sy sal u navraag aan die betrokke personeellid deurgee. 
 

 
Moedig u kinders aan om gefokus te bly en by ‘n spesifieke studieprogram te hou.  
Vaste riglyne in die verband maak dit vir hulle net soveel makliker. 
 

 
Geniet ook egter die volgende twee weke saam met u kinders. Koester die tyd; dis so 
selde wat u hulle heeldag by u het. 
 
JV-groete 
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