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Charlie-ouers en -leerders 
 
Dis belangrik om 2021 op dieselfde bladsy te begin en daarom wil ons baie graag die volgende 
belangrike aspekte duidelik uitlig: 
 

 Daaglikse prosedure 
 Alle leerders kom elke dag skool toe. 
 Elke graadgroep word volgens die alfabet in twee groepe verdeel (bv. Gr.8A1, 8A2, 

ens.). 
 Groep 1 (Boonste helfte van die klas) van 07:15 – 11:00 
 Groep 2 (Onderste helfte van die klas) van 11:15 – 15:00 
 Groep 1 en 2 ruil skofte na elke siklus van 10 dae 

 

 Covid-regulasies 
 Daar sal streng by die Covid-19-regulasies gehou word (sanitering, sosiale afstande, 

maskers). 
 Leerders meld (soos verlede jaar) by die hek voor die saal aan. 
 Groep 1 se leerders verdaag deur die agterste 2 hekke van die skool. 
 Indien ‘n leerder tydens skoolure moet isoleer, sal hy/sy na die voorportaal van die 

saal geneem word, ouers sal gekontak word en die versoek is dat die ouers die 
leerder so gou moontlik sal kom haal. 

 Alle nuwe leerders sal ‘n Charlie-masker ontvang. 
 Ons maak staat op elkeen van u om ons te help om die verspreiding van hierdie virus 

te bekamp deur die handhawing van die veiligheidsregulasies (binne en buite die 
skool).  Die goeie gesondheid van elke personeellid, leerder en ouerhuis van Charlie 
Hofmeyr is vir ons van die uiterste belang. 
 

 Graad 8-oriëntering 
 Ons is baie opgewonde om eersdaags 120 nuwe Charlies by ons te verwelkom.  Ons 

hoop dat elke graad 8-leerder en hulle ouers baie gelukkig sal wees by ons.   
 Die leerlingraad het aan die einde van 2020 tydens hulle kamp ‘n baie opwindende 

oriënteringsprogram vir die nuwelinge uitgewerk.  As gevolg van Covid-19 moet daar 
noodgedwonge ‘n paar aanpassings gemaak word sodat ons aan die 
veiligheidsregulasies voldoen.  Ons onderneem egter steeds om dit vir hulle so lekker 
as moontlik te maak.  Die volledige program word op Vrydag 12 Februarie met hulle 
deurgegaan.   

 Die jaarlikse graad 8-inhuldigingsfunksie word beplan vir Dinsdag 23 Februarie.  Om 
te voldoen aan al die regulasies, beplan ons om dit in verskillende tydgleuwe op 
dieselfde middag/aand te voltooi.  Ons sal nader aan die tyd volledige inligting hieroor 
aan u deurgee. 



 Charlie-ID 
 Gedurende 2020, as gevolg van al die onderbrekings in die skooljaar, het die Charlie- 

ID-stelsel ongelukkig nie tot sy volle reg gekom nie.  Ons is baie positief dat die 
stelsel in 2021 weer voluit sal kan voortgaan en hoop dat dit elke Charlie sal 
aanspoor tot deelname, pligsgetrouheid en die uitleef van ons Charlie-waardes. 

 Die Charlie-ID is ook ‘n poging om die kommunikasie tussen die skool en die 
ouerhuis te verbeter.  Maak asseblief ‘n punt daarvan om elke naweek na u kind se 
boekie te kyk en dit te teken. 

 

 Afwesighede 
Ouers word daaraan herinner om die skool voor 9-uur soggens in kennis te stel indien u kind 
nie die dag by die skool sal wees nie. 
 

 Uittekenprosedure 
 Indien ‘n leerder deur die loop van die skooldag weens enige rede die skool moet 

verlaat, moet hy/sy eers toestemming kry by mnre. Michau of Steyn. 
 Daarna sal mev. Yvette Dumas die ouers kontak om die leerder te kom haal. 
 Moet asseblief nie net opdaag en u kind kom haal sonder om die skool vooraf in te lig 

nie. 
 

 Algemene netheid en dissipline 
Alle skoolreëls geld van dag 1 af. Dit sluit o.a. die volgende in: 
 Skooldrag: volledige somersdrag geld tot einde April. Leerders mag nie net ‘n 

langmoutrui oor hul hemde of skoolrokke aantrek nie, maar moet dan ‘n “blazer” ook 
dra.  Die Charlie “pullover” mag wel deurgaans gedra word. 

 Hare: geen vreemde, onaanvaarbare haarstyle word toegelaat nie.  Die seuns word 
nie toegelaat om hul hare onder kort en bo lank te dra nie (“undercut”).  Meisies mag 
nie hulle hare onnatuurlik kleur nie. 

 Seuns moet te alle tye netjies geskeer wees; moenie ‘n snor of baard agter ‘n masker 
wegsteek nie. 

 Lang naels en ontoelaatbare juweliersware word nie by die dogters toegelaat nie. 
 Leerders sal negatiewe punte ontvang in hulle Charlie-ID vir enige netheids-

oortredings. 
 Die skoolreëls sal volgende week tydens die oriëntasie in meer detail met leerders 

bespreek word.  
 
 

 Algemene inligting oor rooster- en vakaanpassings 
 Ons is oortuig dat dit in ons leerders se beste belang is om elke dag skool by te woon 

eerder as elke 2de dag. Deur elke dag skool by te woon, ten spyte van korter 
periodes, is die onderrigtyd wat leerders ontvang in geheel dus meer.  

 Aantal periodes per vak: Daar is meer periodes aan die tale, Wiskunde en 
Wetenskappe toegeken. 

 Graad 8 en 9 Tegnologie-periodes: 
o word meer vakgerig ingedeel, nl. Tekeninge, Landbou en Rekenaars 

 Graad 8 en 9 EBW-periodes: 
o word verdeel in Rekeningkunde en Besigheidstudies 

 Leerders wat van vak wil verander moet so gou moontlik met mnr. Olivier kontak 
maak.  

 
 

 



 Kontakbesonderhede en kommunikasie 
 Ons wil ‘n beroep doen op alle ouers om te verseker dat hulle kontakbesonderhede 

by die skool korrek is (woonadres, e-posadres, selfoon- en telefoonnommers). 
 Indien enige van hierdie inligting gedurende die jaar verander, moet dit asseblief aan 

mev. Yvette Dumas deurgegee word. 
 Die skool kommunikeer met u as ouers op ‘n verskeidenheid maniere naamlik          

e-posse, sms’e, D6 en Facebook.  Indien u nie korrespondensie van die skool 
ontvang nie, stel ons asseblief daarvan in kennis. 

 Ons wil graag hierdie jaar die kommunikasie met u as ouers vereenvoudig.  Daarom 
moedig ons elke ouer aan om die D6-App af te laai op u selfoon indien u dit nog nie 
gebruik nie.  Indien u probleme daarmee ondervind, kontak vir mev Nagel.  

 Ons beoog ook om binne die volgende twee weke weer ons WhatsApp-groepe vir die 
leerders in gebruik te neem soos verlede jaar, sodra ons alle nuwe inligting op-
gedateer het. 
 

 Finansies 

 
 Baie dankie aan al ons ouers wat getrou hul skoolfonds betaal.  Sonder die 

skoolfonds kan ons nie ons uitgawes soos salarisse, instandhouding, sanitasie ens. 
betaal nie.  Ons weet Covid stel baie eise aan ons ouers en daarom versoek ons 
ouers wat in moeilike omstandighede is om asb. proaktief reëlings met me. Nagel te 
tref.  Ouers is geregtig om aansoek te doen om vermindering van skoolfonds deur die 
regte kanaal te volg.  Alle betalings moet asb. óf direk by die bank inbetaal word óf 
elektronies inbetaal word met die korrekte verwysings.  Ons ontvang daagliks 
inbetalings met die verwysing “Charlie Hofmeyr” en logies kan hierdie inbetalings nie 
geallokeer word nie.  Die D6-app maak dit ook makliker vir ouers om betalings direk 
daarop te maak. 

 Soos reeds genoem, moet elke ouer asseblief verseker dat hul op die D6 App 
geregistreer is.  Om die D6 App te laat werk op u foon is dit van kardinale belang dat 
u inligting – ID nommer, selfoonnommer en epos adres te alle tye korrek op die 
stelsel is. Alle toekomstige kommunikasie insake finansies (boodskappe of eposse) 
sal via die D6 plaasvind. 
 

 Ter afsluiting 
 
Almal van ons moet aanpassings in die uitdagende tye maak.  Dit is nie maklik nie, maar 
ons is met groot genade deur 2020. Ek doen ‘n vriendelike beroep op elkeen om hul beskeie 
bydrae te maak sodat ons 2021 so glad as moontlik kan laat verloop. 
 

Baie sterkte aan elkeen. 
 
 
 
 
M. Michau 
Prinsipaal 
5 Februarie 2021  


