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Liewe Ouers 
 
GHOLFDAG: 21 April 2017 
Soos julle reeds weet, is ons groot fondsinsameling vir die jaar „n gholfdag by Strand Gholfbaan op 
Vrydag, 21 April. Ons wil graag „n beroep op ons ouers doen om ons asb. te ondersteun.  

 Ons is baie dankbaar om te noem dat die veld reeds vol is! Baie dankie aan almal wat 
gehelp het om spelers vir die dag te kry. 

 As u nie gholf speel nie en u is in die besigheidswêreld, kan u dalk vir ons borge of pryse 
organiseer. Ons benodig twee pryse wat dieselfde is, aangesien die formaat van die dag 
bepaal dat twee spelers saamspeel.  

  „n Borg behels „n kontantbydrae of u kan „n putjie borg teen R1 000, waarop u dan 
advertensiemateriaal mag uitstal. Daar gaan ongeveer 120 spelers deelneem, dus is die 
blootstelling van u besigheid groot!  

Ondersteun ons asb! 
 
KLAS- en INDIVIDUELE FOTO’S 
Indien u belangstel om die pakket te koop, kan die korrekte bedrag in die koevert geplaas word. 
Die kostes vir die pakket beloop R90-00 en die klasfoto‟s is R30-00 elk. 
Daar is „n gewone en “funny” klasfoto.   
Alle bestellings moet asb. Maandag, 13 Maart, by die skool wees. 
 
INSKRYWINGS vir 2018 
Klein Lochieland ouers hoef nie weer hul kleuters vir Graad R of Graad 1 in te skryf nie. Hulle word 
outomaties na die volgende graad oorgeplaas. Indien u egter van mense weet wat kleuters vir 
2018 moet inskryf, herinner hulle asb. daaraan dat inskrywings op Vrydag, 24 Maart, sluit.  
 
PADPATROLLIE 
Ons benodig asb. nog ouers om ons hier uit te help. Hoe méér mense help, hoe minder beurte 
gaan u kry. Ouers moet ook asb. probeer om vroegtydig by Marlize te kanselleer as daar iets 
voorval. Baie dankie aan dié wat ons so getrou help! 
 
SPUR UITSTAPPIE 
Om gedurende die laaste week by ons "Tafelmaniere" tema aan te sluit, gaan al die Graad R 
kleuters op Donderdag, 23 Maart, hulle tafelmaniere by Waterstone Spur op die proef stel.  
Kostes vir die uitstappie beloop R30 en dit sluit „n vienna, skyfies, 'n klein koeldrank, asook 'n 
roomys in. Ons vra dat ouers asseblief die R30 in 'n toegeplakte koevert met die leerder se naam 
en "Spur Uitstappie" daarop, teen Vrydag, 17 Maart, by die skool ingee. 
 
GESONDE KOSBLIKKE 
Aangesien ons steeds kleuters het wat lekkers en gaskoeldrank gedurende die week skool toe 
bring, heg ons „n uitdruk aan oor gesonde kosblikke. Lees dit noukeurig deur en indien u enige 
navrae het, kontak gerus vir Natasha de Waal by 081 455 1190. 



Ons tema vir die week is:  MY SINTUIE                                    
 
Ons persepsies is:   Kleur:   Goud en Silwer 
                       Vorm:   Ster 
                               Getal:   Drie en derde 
                                 Klank:   w-klank 

Ons assesseer 60 stuk legkaarte 
Ons assesseer die herkenning en regte vorming van  
klanke gedoen, nl: m, s, r, t, p, b, v en w 
Ons assesseer getalle, getalname en kolkaarte 1, 2 en 3 

     Ons assesseer knipwerk, skêrhantering en potloodgreep 
 
Maandag 13 Maart:  Bring asb. twee w-klank prentjies  
 

     Laaste dag vir fotobestellings! 
 
Dinsdag 14 Maart:  Assessering 
 
Woensdag 15 Maart:    Ons knip sintuie uit 
 
Donderdag 16 Maart:  Assessering 
 
Vrydag 17 Maart:   Laaste dag om uitstappiegeld (R30) te bring. 
 
Geniet die naweek! Ons wens u „n aangename week toe. 
 
Vriendelike groete 
Klein Lochieland Personeel 
 

 


