
                      SEPTEMBER 2019 DATUMLYS 

SKOLE SLUIT/

MATRIEKAFSKEID  

20 September 

ERFENISDAG 

24  September 

MATRIEKBRAAI 

30 September 

SKOLE HEROPEN 

1 Oktober 

UITSTAPDAG 

11 Oktober  

UITNAWEKE 

18-20 Oktober 

15-17 November 

Die derde kwartaal sal voorwaar vir lank onthou word.  Ons het skoonskip gemaak tydens interskole – 

voorwaar ‘n puik prestasie.   Dis wonderlik om in dié tyd ons kinders se gees en entoesiasme te 

aanskou.   Ons kan baie trots wees op ons leerders se gedrag op en van die veld.  Dis definitief ‘n 

                                                   vir GIM! 

Leerdersake 

Almal is dit eens dat die koshuisdinee ‘n reuse-

sukses was.   

Die matrieks en hul ouers kan begin uitsien na die 

Matriekbraai op 30 September 2019.   Hierdie is 

‘n geleentheid waar almal vir oulaas kan saam 

kuier voordat die eindeksamen begin. 

Die Huiskomitee vir 2020 is reeds aangewys.  

Baie geluk aan die leerders en hul ouers.  Hierdie 

groep het reeds ‘n suksesvolle kamp agter die rug 

waar hulle vaardighede in leierskap en spanbou 

bietjie opgeskerp is. 



Dissipline 

Baie dankie aan almal wat die reëls nakom oor voertuie op die terrein – ons waardeer almal se 

samewerking ten opsigte hiervan.  Ons wil ons leerders ook almal bedank vir hul uitstekende gedrag 

tydens die interskole.  Julle maak ons trots. 

Finansies 

Alle inligting rakende die betaling van koshuisgelde is beskikbaar op ons webtuiste,  

www.paarlgimkoshuise.co.za .   

Baie dankie aan almal wat getrou is met die betaling van losiesgeld. 

Infrastruktuur en projekte 

Huis Kalahari Visser spog met ‘n nuwe TV in hul ontspanningsaal.  

Lekker ontspan Gr 8’s. 

 

 

 

Projekte vir die toekoms:   

Huis McFarlane en Huis Bruwer spog alreeds met ‘n Wifi sisteem.  Ons beplan om dit uit te brei 

na Huis Kalahari Visser. 

Huis McFarlane kan uitsien na die opgradering van hulle ontspanningsgeriewe.  Die projek word 

deur die ouers geloods.  Enige iemand wat ‘n bydra wil maak, is meer as welkom.  

Huis Bruwer se wooneenhede wat nog nie opgegradeer is nie, gaan aandag geniet.  Ons beplan 

ook om afdakke op te rig vir motors en busse.  Die installering van kragopwekkers geniet 

aandag. 

Huishouding 

Ons wil ‘n herwiningsprogram begin in al die koshuise.  Die plan is om gemerkte dromme in elke gang 

te plaas waar die kinders hul afval kan sorteer.  ‘n Herwinningsmaatskappy sal die afval kom haal en 

verder verwerk. Inligtingsessies sal by die koshuise aangebied word. 

Baie dankie aan die 2019-Huiskomitee vir die goeie voorbeeld wat julle gestel het en die diens wat 

julle gelewer het.  Dit het beslis bygedra tot goeie gees en samewerking in die onderskeie koshuise. 

Daar word beplan om selfverdedigingsklasse vir die dogters in graadverband aan te bied.  Meer 

inligting sal nog deurgegee word. 

Personeel 

Ons personeel het volgens 

tradisie weer lekker saam met 

die personeel van Boishaai 

gekuier tydens interskole.   

http://www.paarlgimkoshuise.co.za


Kommunikasie en bemarking 

Ons kuier weer vanaf 3-8 November 2019 saam met 

die Namibiërs.  Ons het reeds baie positiewe reaksie 

gekry oor die bemarkingsveldtog. 


