GEDAGTE VIR DIE DAG
“Die kortste afstand tussen twee mense is ŉ glimlag”
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Geagte Ouers

UIT DIE HOOF SE KANTOOR
Aan die einde van die tweede maand van die jaar voel dit asof twee jaar reeds verby is
vandat ons die nuwe jaar ingewag het. Die dae is volgepak met studies, sport, kultuur en
allerlei uitdagings en as mens nie oplet nie vlieg die tyd behoorlik verby jou.
Ons wil graag ‘n beroep op ouers doen om met hul kinders te gesels oor die verantwoordelikheid rondom hul besittings. Na elke oefening / aktiwiteit bly daar items agter.
Die lewe bied soms aan ons uitdagings wat nie noodwendig altyd in die beplanning was
nie en dus is dit vir ons met swaar harte wat ons die volgende aankondig:
Juffrou Marni Jansen van Vuuren verlaat ons aan die einde van kwartaal. Ons wens haar
alles van die beste met haar nuwe lewe in Amerika. Juffrou Liandri Bosman gaan haar plek
inneem.
Juffrou Janine Vermaak verlaat ons vir Amsterdam. Juffrou Carli Kühn-Ernst gaan met haar
terugkeer in Juffrou Vermaak se plek staan en Juffrou Bernice van Heerden bly by graad
6A2 en die Afrikaanse klasse wat sy tans onderrig.
Juffrou Megan Schulze verlaat Pretoria vir die warmer noordelike dele van Suid-Afrika en
ons groet haar ook aan die einde van die kwartaal.
Ons opregte dank aan hierdie drie personeellede wat vir ons soos familie is en alle
voorspoed met jul nuwe avonture.

INLIGTING
OPEDAE
 Midstream Ridge Laerskool se opedag vind op Donderdag, 10 Maart 2022, plaas. Klik
asb. op die skakel vir meer inligting
MRP OPEDAG 10 MAART 2022
 Die graad RR’e word genooi om die skool op dieselfde oggend te besoek. Klik asb. op
die skakel vir meer inligting
GR RR OPEDAG
 Midstream College se opedag vind op Woensdag, 16 Maart 2022, plaas.
GRAAD 7 SHADOW SHIFT
Op die kalender is daar datums vir graad 7 Shadow Shifts geskeduleer. Hierdie was ‘n
projek vir graad 7’s om fondse vir ‘n graad 7-afskeidsgeskenk aan die skool in te samel.
Ongelukkig sal dit nie meer plaasvind nie.
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RIDGE KLASTORIE-AAND 2022
Die Ridge KlaStorie-aand vind op Dinsdag, 15 Maart 2022, 17:00-20:00 plaas. Die luisteraars kom in
die saal bymekaar, geklee in ’n AVONTUUR-UITRUSTING / AVONTUURHOED met ’n “sitkussing”,
kombers en ’n PIEKNIEKMANDJIE. (Geen teddiebere of speelgoed nie, asseblief.) Daar sal ’n pouse
wees waartydens leerders versnaperinge uit hul piekniekmandjie kan geniet.
Let wel: Dié aand is SLEGS vir graad 4 tot graad 7-leerders. Ons kan ongelukkig nie boeties en sussies
akkommodeer nie. Die koste verbonde aan die aand beloop R90-00 per leerder. Die bedrag sal teen die
einde van April 2022 van u rekening verhaal word.
Ons versoek u vriendelik om nie later nie as Dinsdag, 1 Maart 2022, die skeurstrokie te voltooi en na u
kind se Afrikaanse onderwyser(es) terug te stuur. Aangesien alle beplanning reeds voor die aand
geskied, kan ons ongelukkig geen laat inskrywings aanvaar nie.
Kontakpersoon: Me. T. Smith: twanis@midstreamridgeprimary.co.za
Die Engelse STORY EVENING vind op Maandag, 19 September 2022, plaas.
UNIFORM WINKEL-TYE VIR DIE VAKANSIE
Vrydag, 18 Maart 2022
Saterdag, 19 Maart 2022 tot Woensdag, 30 Maart 2022
Donderdag, 31 Maart 2022 & Vrydag, 1 April 2022
Maandag, 4 April 2022
Vanaf Dinsdag, 5 April 2022

07:00 – 15:00
Gesluit
08:00 – 16:00
08:00 – 17:00
07:00 – 17:00

YOUNG ENGINEERS
Klik op die skakel vir meer inligting:

YOUNG ENGINEERS

RIDGE GEBEDSGROEP
Klik op die skakel vir meer inligting:

GEBEDSGROEP

TRUTH
Klik asb. op die onderstaande skakel rakende TRUTH se uitreik aksie vir Kwartaal 1.

TRUTH - FEED A CHILD
NASORGSENTRUM
Het u geweet dat u kind betyds vanaf die nasorg na hul verskeie aktiwiteite gestuur word en weer terug
ontvang word?
SKOOLFOOIE
Volg asseblief die skakel vir inligting rakende skoolfooie, asook die opsie vir korting op gelde wat voor
einde Februarie 2022 ten volle betaal word:
SKOOLFOOIE
AANSOEKE VIR GRAAD 1 – 2023
Ouers word versoek om asseblief graad 1-aansoeke vir 2023 voor die einde van April 2022, in te dien.
Neem kennis dat die skool na ‘n aanlyn-aansoeksisteem oorgeskakel het. Geen aansoeke word per e-pos
of as harde kopie aanvaar nie. Klik asseblief op die onderstaande skakel om u aansoeke elektronies te
voltooi: https://midstreamridgeprimary.co.za/admissions/. Vir enige navrae, kontak asseblief vir Corrie
Burger by corrieb@midstreamridgeprimary.co.za of telefonies by 012 940 9122.
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GRAAD 8-INSKRYWINGS 2023
Graad 8-inskrywings vir 2023 sluit Vrydag, 29 April 2022. Indien u kind by Midstream College gaan
inskryf, moet u asseblief aanlyn aansoek doen. Besoek asseblief die Midstream College webblad vir al die
nodige instruksies en die aanlyn toelatingsvorm: http://www.midstreamcollege.co.za – Toelating
Vir enige toelatings-navrae, kontak me Carine Cronje per e-pos by carinec@midstreamcollege.co.za.

Midstream Ridge-groete

V HARMSE
SKOOLHOOF

