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2017-06-02 
 
Liewe Ouers 
 
OP- en AFLAAI van KLEUTERS 
Daar is geweldig baie klagtes van die buurhuise en ouers i.v.m. die op- en aflaai van 
kinders soggens. Ouers moet asb. onthou, ons beleid is dat geen kleuter alleen oor die 
straat mag stap nie. Hulle moet minstens tot by die klein hekkie vergesel word. Om 
hierdie rede kan ons nie ‘n “drop-and-go” stelsel by Klein Lochieland inbring nie.  
 
Ons probeer ook om van ‘n jong ouderdom af die kinders van padveiligheid te leer. Ons 
versoek dus ouers om hul kinders te leer om aan die sypaadjiekant van die motor uit te 
klim en nie in die straat nie. Die verskil in skoolure, nl. 07:45 vir Graad R en 08:00 vir 
Graad RR help ook om opeenhoping te voorkom.  
 
Daar is ouers wat op die voetoorgang parkeer, wat ook baie gevaarlik is vir die ouers wat 
met kleuters daaroor stap. Ons versoek dat ouers asb. nie die verkeersreëls sal 
verontagsaam nie en geduldig sal wees, aangesien almal in die oggende haastig is om 
kleuters af te laai en by die werk te kom.  
 
Indien daar nog ouers is wat bereid is om met die padpatrollie te help, kan hulle name by 
die sekretaresse, Marlize Botha, inhandig. Baie dankie aan die ouers wat reeds hier 
behulpsaam is. Ons waardeer dit opreg! 
 
UITSTAPPIE: STRAND BRANDWEER 
Ons beoog om onderskeidelik op 20 (Bytjies), 21 (Besies) en 22 Junie (Skoenlappers) die 
Strand brandweer te besoek. Ons gaan van ouervervoer gebruik maak. Verdere inligting 
en briefies volg later. 
 
 

Ons tema vir volgende week:    SUID-AFRIKA                                   
 

Persepsies:          Klank:  s-klank 
      Getal:  10 
         
 
 



Maandag  5 Junie:  Klankie s vir sop 
 
Dinsdag  6 Junie:  Ons versier Tafelberg 
 
Woensdag  7 Junie:  Oefen mantekening 
 
Donderdag  8 Junie:  Leer van ons land se nasionale simbole 
 
Vrydag             9 Junie:  Wat is die verskillende kleure van ons landsvlag? 
 
Geniet die naweek! 
   
Vriendelike groete 
Klein Lochieland Personeel 


