GEDAGTE VIR DIE DAG
“As jy sukses wil behaal, fokus daarop om
jouself te verander, nie ander nie”
NUUSBRIEF 10

13 MEI 2021

Geagte Ouers

UIT DIE HOOF SE KANTOOR
HEMELVAARTDAG
Hemelvaart is steeds ŉ baie spesiale dag op die Christen kalender. Mag dié
dag vir elkeen ook ŉ spesiale betekenis inhou.
Lukas 24:46 – 53 “Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus
ly en op die derde dag uit die dode opstaan, bekering en vergewing van
sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en
verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, Ek stuur die belofte van
my Vader op julle. Maar julle moet die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus
is met die krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei to by Betánië. En Hy het
sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle
geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het Hom aanbid en na
Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die
tempel en het God geprys en gedank. Amen.
VERWELKOMING
Ons verwelkom graag mnr Armand van der Merwe as nuwe Registrateur van
Midstream College. Mag hy lank gelukkig deel wees van die Midstream familie.
Baie sterkte ook met sy reuse taak.
COVID
Ons herinner ouers net weer daaraan dat ons teenoor mekaar verantwoordelik
is ten opsigte van veiligheid. Dink, doen en leef dus elke dag veilig, nie net ter
wille van uself nie, maar ook ter wille van ander.

INLIGTING
HERSIENINGSTOETSE
Op die Ouerportaal van Ed-Admin, is daar ŉ lêer: “Documents”. In hierdie lêer
sal daar eersdaags vorige toetse geplaas word om die leerders met hul voorbereiding van toetse te help. Ons vertrou dit sal vir u van groot waarde wees!
Sien onderstaande item:
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SPEELGOED
Ons wil graag ouers herinner dat geen speelgoed by die skool toegelaat word nie. Neem
asseblief kennis dat “fidget spinners” ook as speelgoed tel!
FOTO’S
Alle leerders het verlede week hulle individuele fotopakkette ontvang. U is welkom om enige
addisionele fotoprodukte soos koffiebekers, magnete, "Mousepads" ens., met u kind se foto
op, of addisionele fotopakkette, te bestel. Die bestelvorm is beskikbaar by:
https://forms.gle/EQ7Cvh9ccPnbizCm8
VERLORE KLERE
Ons versoek u vriendelik, dog dringend, om asseblief deur u kind(ers) se skoolklere te gaan
en seker te maak alles behoort aan u kind(ers). Soms gebeur dit dat ŉ maatjie per ongeluk
iemand se trui / baadjie / reënbaadjie ens., inpak. Indien u dalk iets opspoor wat aan ŉ ander
leerder behoort, stuur dit dan asseblief na Ontvangs by die skool.
TRUTH
 KOSSAKPROJEK
U ondersteuning vir hierdie maand is steeds broodnodig. Vir u gerief is die pamflet weer
aangeheg. Die afleweringsdatum vir Mei, is die 26ste.


DBV

Hierdie kwartaal reik ons TRUTH aksie na die DBV uit. Aangeheg is al die nodige inligting. U ondersteuning in dié verband sal baie waardeer word.
Vir u gerief is daar swart kratte by die hekke om u donasies te deponeer.
RIDGE SNOEPIE
Ridge Snoepie lewer ŉ baie goeie diens. Bestellings kan vooraf geplaas word. Graad 1 – 3
se bestellings word by hul klasse afgelewer. Graad 4 – 7 leerders kan hul pakkies by die
snoepie afhaal. Sien asseblief aangeheg al die nodige inligting om die proses vlot te laat
verloop.
PERDRY UITSLAE
Baie geluk aan ons perdry span wat aan die 2de SANESA uitdunne, op Kyalami Park, deelgeneem het. Die uitslae was as volg:
 Jodi Slade

2de in “Equitation”

2de in “Handy Hunter”

2de in “Working Hunter”
 Chloe Slade

2de in “Handy Hunter”
 Mila Cordier

3de in “Working Riding”
 Caitlin Spies

4de in “Show Jumping”
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 Bailey Polome

4de in “Prix Caprilli”
 Masedi Kaibe

4de in “Dressage”

5de in “Working Riding”
 Rylee Clarke

5de in “Equitation”
 Alice Spickett

3de in “Dressage”
 Mila Kosa

3de in “Dressage”
 Kayla Jansen Van Rensburg

4de in “Prix Caprilli”
 Edith Otte

3de in “Prix Caprilli”
 Zara Pappalardo het in meeste van die items deelgeneem, en die volgende uitmuntende prestasies behaal:

Ses 1ste plekke

Vyf 2de plekke

Een 3de plek

Een 4de plek
LITTLE READERS
Vind asseblief die aangehegte inligting.
TINA COWLEY
Vind asseblief die aangehegte inligting.

Midstream Ridge Groete

V HARMSE
SKOOLHOOF

Geagte Ouer
Dit is weer tyd vir die Truth-span om die DBV te besoek.
Die DBV is ’n nie-winsgewende organisasie en daarom het hul donasies nodig. Hulle benodig kontant vir fondse,
asook donasies van items wat vir hul tweedehandse winkel gebruik kan word.

Hul lys van benodighede is as volg:









Tweedehandse items (klere, kombuisgereedskap, slaapkamer items, ens.)
F10 SC Ontsmettingsmiddel 5L
Domestos, Jik en vloeibare seep
Speelgoed vir honde en katte
Katkos (pilletjies)
Komberse
Hondekos
Tee, koffie, suiker en melk

Indien u nie in staat is om hierdie items aan te koop nie, is ’n kontant-donasie van R100 baie welkom.
Alle donasies kan na Mev. Bornman se klas gestuur word.
Op 19 Junie 2021 gaan die Truth-span die DBV besoek om die donasies af te lewer.

Vriendelike groete

Die Truth-span

