
14 Junie 2019 

SKOOL SLUIT 

 

16 Junie  2019 

JEUGDAG 

9 Julie 2019 

SKOLE HEROPEN 

 

4 Augustus 2019 

INTERSKOLE 

 

8—11 Augustus 

2019 

30 Augustus—1 

September 

UITNAWEKE 

Daar lê die helfte van die jaar op sy rug. Voor die matrieks hulle oë 

kan uitvee, is skool iets van die verlede. Die belangrikste egter is: 

geniet elke oomblik daarvan.  

Leerdersake: 

Die koshuisdinee skop sommer vroeg in die nuwe kwartaal af. Maak ‘n merkie op jou 

kalender vir Vrydag, 12 Julie 2019. Dit is ‘n formele geleentheid vir alle Gr 9—12’s. 

Huis McFarlane sal nie dié jaar ‘n ouerbraai hê nie agv ‘n oorvol program. Op 30 

September 2019 hou ons egter ‘n Matriek-ouerbraai. Ons gaan spitbraai! Daar sal ‘n 

opname gemaak word om getalle vir die geleentheid te bevestig. Dit sal een van die 

laaste koshuisgeleenthede vir ons huidige matrieks en ouers wees om vir ou-laas 

saam te kuier. 

DISSIPLINE: 

Baie dankie aan elke leerder wat die reëls nakom en aan die hoofleiers vir die voorbeeld 

wat julle stel. Motors op die skoolgronde: Mnr Bateman het ‘n amptelike omsendbrief 

uitgestuur in dié verband. Vergewis uself daarvan asseblief. Dit is ook beskikbaar op 

die kommunikeerder.  



INFRASTRUKTUUR/PROJEKTE: 

Huis Bruwer: 

Die koshuis moet nog voorsien word van ‘n noodtrap. Ons wil graag weereens die 

betrokke ouers bedank vir die verfwerk wat gedoen is by die koshuis. Baie dankie vir 

almal se bydrae. Ons kan voorwaar trots wees op ons koshuise.  

 

 

 

 

Huis McFarlane: 

Ons is tans besig om die infrastruktuur in plek te kry vir ‘n Wifi-sisteem. Leerders sal 

koepons kan koop vir data volgens hulle behoeftes.  

KOMMUNIKASIE EN BEMARKING: 

Ons beplan ‘n bemarkingstoer na Namibië in samewerking met ons  

Oudstudentebond.  

PERSONEEL: 

Ons bedank graag ons koshuispersoneel wat so mooi na ons kinders omsien. ‘n Groot 

dankie ook aan ons superintendente en dienspersoneel vir die handhawing van 

dissipline en orde in al ons koshuise.  

HUISHOUDING:i 

Enige kommentaar of versoeke vanaf die inwoners kan gemaak word in die boekstelsel 

wat in die voorportale beskikbaar is. Alle kommentaar, positief en negatief , is welkom.  

Ons steek ons voelers uit na moontlike herwinningsprojekte by die koshuis. Meer 

inligting daaroor sal deurgegee word.  

Vriendelike groete 

André Oberholzer 

KOSHUISHOOF 

FINANSIES: 

Die koshuise funksioneer binne die beskikbare begroting. Baie dankie aan die ouers 

wat gereeld betaal. Ons herinner net die gr. 12 ouers dat alle koshuisgelde vir die jaar 

reeds aan die einde van die derde kwartaal betaalbaar is. Alle inligting rakende die 

betalingswyse en datums is beskikbaar op die koshuis se webtuiste, 

www.paarlgimkoshuise.co.za 


