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Mnr. G. van der Merwe
(Hoof)

Juffrou Sarie
(Departementshoof)

Juffrou Marelize
(Graadhoof - Bytjieklas)

Juffrou Nellie
(Beertjieklas)

Juffrou Corné
(Kewertjieklas)

Juffrou Theriza
(Goggaklas)

Juffrou Marianne
(Zebraklas)

Juffrou Madelein
(Rabbit class)

Moira Beukes
(Kantoordame)



Beste voornemende ouer
Wie besluit by ’n tenniswedstryd of ’n bal in of uit is? ’n 

Lynregter.  Wie besluit by ’n  rugbywedstryd of daar ‘n fout 
gemaak is?  ’n  Skeidsregter.  Wie besluit by ‘n perdewedren 
of ‘n perd gediskwalifiseer moet word of wie wen by atletiek? 
’n Baanbeampte. 

Verskillende sportsoorte het spesifieke persone wat besluit 
wat regverdige spel is, wat in of uit is, wat goed of sleg is. 

Ons kleuters het ook skeidsregters en baanbeamptes nodig.  
Dit is hier waar u as ouer en ons Graad R– Juffrouens ‘n rol 
speel.  Ons moet die grense stel vir ’n veilige en vriendelike 
omgewing vir die kleuter se skoolwedstryd om af te skop.

Europide het gesê; “ Hulle wie se opvoeding in die kleutertyd verwaarloos word, verloor die 
verlede en is dood vir die toekoms.”  Kom ons leer ons kleuters om die spel te speel na die 
beste van hul vermoë met dit wat jy het, binne die spel wat jy nou speel.  Ons leer hulle ook, 
dat jy nooit die spel verloor nie, maar dat jy 10 000 maniere uitgevind het, om nie die spel te 
speel nie.

Die Graad R– klas by Koedoespoortjies is daar om te geniet, want ‘n spel wat ’n mens geniet, 
is nie verlore  tyd nie.

Help ons by Koedoespoortjies om wedstrydreëls aan te leer vir ons kleuters se toekoms!

Gerrie van der Merwe

So verloop ‘n dag by Koedoespoortjies

 07:00 - 07:30   - Arriveer, vryspel in klas.

 07:30    - Toiletroetine

 07:45    - Opening in klas, groet, Bybel, register en nuus.

 08:10   - Fokustyd - Wiskunde

 08:40   - Fokustyd - Lewensvaardigheid

 09:30   - Toiletroetine - versnapperings(ete)

 09:45   - Pouse - vryspel buite

 10:45   - Tioletroetine

 11:00   - Fokustyd - Huistaal

 11:40   - Kunsaktiwiteit - vryspel in die klas.

 12:45   - Verdaag. 

Eerste skooldag 

Elke maatjie ontvang ‘n persoonlike briefie van sy of haar juffrou om te sê in watter klas hulle 
gaan wees in 2019. So, hou die e-pos vanaf Novembermaand dop.

• U is welkom van 07:00 af.
• Gaan sommer dadelik na die regte klassie.
• Maak maar seker dat alles in die maatjie se tas  duidelik gemerk is.  Dit geld vir klere ook.
• Pak ‘n gesonde kosblikkie in.
•  Koedoespoortjies leer met mekaar speel by die skool. Los maar liefs die speelgoed tuis.
•  Gee ‘n laaste liefdesdrukkie en kom haal die kleinding so 12:45.

Straatadres:
Joubertstraat 32, Middelburg, Mpumalanga

Telefoon:
013-282-5298 

E-pos:
spoortjies@lsmbg.co.za

Webwerf:
www.laerskoolmiddelburg.co.za



Algemene inligting
Mnr. Gerrie van der Merwe  - Hoof
Mev. Sarie Verwey   - Departementshoof 
Mev. Marelize Venter  - Graadhoof
Mev. Moira Beukes    - Algemene Kantoordame

Klasindelings
Juf. Nellie de Lacey Lacey   - Gr.R.G  
Juf. Corné Mostert   - Gr.R.E
Juf. Theriza Markgraaff  - Gr.R.R
Juf. Marelize Venter   - Gr.R.I
Juf. Marianne Grobler  - Gr.R.V
Juf. Madelein Visagie  - Gr.R.A

Net ‘n paar reëlings om dit vir u en ons makliker te maak:

Skooltye

07:00   - Hekke sluit oop
07:25   - Klok lui 
   - Dagprogram begin 07:30
   - Hek sluit 
   - Ouers moet dan reeds uit wees ASB.
12:45   - Maandag tot Donderdag
   - Leerlinge verdaag
   - Hekke word stiptelik 12:45 oopgemaak.
12:45 - 13:00  - Skool verdaag.
   - Halfdag maatjies, mag nie na 13:30 afgehaal word nie.
Vrydag  - Skool verdaag 12:15 vir halfdag maatjies.

Naskooltye

Maandag tot Donderdag  - 13:00 tot 17:15
Vrydag   - 12:30 tot 17:15

Kospakkies

• Pak asb. ‘n gesonde kospakkie vir 09:30, bv. broodjie, vrug, kaas.
• Gebruik asb. ‘n bottel met ‘n druktuitjie, soos bv. Oros.
• Asb. nie toedraaiproppe nie, bottels val om en mors.
• Water is beslis aan te beveel.
• Geen gaskoeldrank of energiedrankies nie.

Tasse

Slegs bokstassies word toegelaat. 
Skryf leering se naam by die handvatsel ook.

Algemeen

Indien u ‘n leerling tydens skoolure kom haal, moet u by Moira in die kantoor aanmeld en u kind 
uitteken.
Vir veiligheidsredes mag ouers nie klas toe loop en leerlinge sonder toestemming vat nie.
Maak asb. ‘n afspraak indien u die juffrou wil spreek.  Moet asb. nie die juffrou tydens klastye 
onnodig steur nie.
Geen telefoonoproepe mag tydens klastye beantwoord word nie.
Kontak Moira by die kantoor 013 240 0170 en los ‘n boodskap.  Die juffrou sal so gou as moontlik 
terug kom na u indien nodig.

U as ouer is altyd welkom by Koedoespoortjies, maar ons kleuters se veiligheid kom eerste!

Bakerman - Vrydag

Elke leerling kry ‘n beurt om ‘n Vrydag vir die hele klas ‘n eetpakkie (waarde R5) te bring.

So werk dit:
•  Klasjuffrou het ‘n vooraf opgestelde klaslys met die datum wanneer dit u kind se beurt is om die 

Bakerman pakkies te bring.
•  Leerlinge bring elke Vrydag R5.00 wat by die klasjuffrou inbetaal word.  Die gelde word dan 

weer gebruik om bak-en-brou voorraad aan te koop.
• Wees bietjie kreatief met die pakkies.
• Moet asb. nie speelgoed in die pakkies sit nie. Dit maak pakkie net onnodig duur.

Naskool

Baie welkom by Koedoespoortjie naskool.

Neem asb. kennis van die volgende rakende die Graad R naskool.
• Personeel: Moira en Gloria
•  Ons weet dit is nie vir alle ouers altyd moontlik om 17:15 hier te wees nie, maar asb. so gou 

moontlik na aan 17:15.  
• Daar is GEEN naskool tydens skool-vakansies nie.
• Leerlinge mag nie in die middag gewone klere aantrek nie, hulle hou hul skoolklere aan.
• Etes: 
  Naskool leerlinge kry 12:45 ‘n bordjie kos en 
  koeldrank. 
  15:00 kry hulle ‘n broodjie of ‘n vrug
As daar enige vrae is, kontak asb. die kantoor.

Ander aktiwiteite

Deur die verloop van die week gaan leerders na Laerskool vir ekstra aktiwiteite soos:
• Skaak
• Rekenaars
• MBK
• Musiek
Alle leerlinge woon die aktiwiteite tydens skoolure by.



LYSIE VAN BENODIGHEDE 2018:
2x Pakke sneesdoekies (200)
2x Houers vol vloeibare handseep
1x 2l Roomysbak
1x R40 betaalbaar by Koedoespoortjie klasonderwyseres
1x Plastiek bokstassie
1x Pakkie Mon Ami uitdraaikryte 12’s
1x Inkleurboek (120 bladsye) Freedom
1x Ponal-gom ( Klein botteltjie)
1x Amos Colorix Silky Crayon
2x Dun witbordpenne 
1x Flip- file (20 Sakkies)
1x Croxley sakkie vir huiswerkboek
1x Springtou
1x 36 stuk legkaart (in ‘n houtraam)

Baie, baie belangrik:
Hou asb. by die produknaam soos op die lys gevra. Geen ander produknaam word aanvaar nie!
MERK  ASB  ALLE  ITEMS  DUIDELIK.  DIT  SLUIT  OOK  IN  ELKE AFSONDERLIKE KRYT, KLEURPOTLOOD, GOM, 
ENS. HOU ASB DIE  ITEMS IN HULLE OORSPONKLIKE  VERPAKKINGS.

Ander aktiwiteite

Skaak
Kinders wat skaak speel, leer om met konsentrasie vooruit te dink en om 

verskillende situasies te hanteer. Hier leer 
ons speel-speel die regte skuiwe.

MBK– Menslike 
Bewegingskinetika
Groot motoriese oefening help met kinders 
se spiere en koördinasie ontwikkeling.

Musiek
Musiek leer kinders om hul regter-en 
linkerbrein te ontwikkel. Hul gebruik dit 
dan vir probleemoplossing en 
akademiese groei.

Rekenaars
Die moderne samelewing stel al hoe meer eise aan ons kinders.  Ons 
leer hulle om tegnologie optimaal in te span om die lewe vir hulself 
makliker te maak.

Skoolklere
Maandag tot Vrydag   - Skoolklere en kaalvoet
Leerlinge mag met sy/haar verjaarsdag gewone klere aantrek.

Skoolklere kan by die volgende winkels aangekoop word: 
• Retiefs: Cowen Ntulistraat, Eastdene kompleks ( 013 243 2487
• Die Lapa: Bhimy Damanestraat 29 ( 013 282 5794

Onthou
Skryf leerling se naam op al sy/haar besittings. Volle naam, nie net voorletters nie asb.

Voorkoms van leerlinge
Altyd skoon en netjies ASB.

Hare
Seuns:  • Kort en netjies gesny.  Geen “gel” asb.
Dogters:  • Kort hare:  Netjies.  Net maroen haarbandjies en blink of  swart knippies, 
       hou hare asb. uit die oë.
    • Lang hare: Vasgemaak—rekkies, linte. Kleur kan maroen, geel of wit wees.
    • Ondersoek leerlinge se hare gereeld vir luise, behandel asb. dadelik   
       indien nodig.

ASB. GEEN SPEELGOED!

Medikasie
GEEN medikasie word by die skool toegelaat nie, aangesien dit deur die Departement van Onderwys 
voorgeskryf word.

Aansteeklike kindersiektes
Hou leerlinge by die huis tot hulle gesond is.  Stel skool in kennis asb.

Parkering
Moet asb. nie voor die groot hek parkeer nie.  Die hek word deur onderwysers gebruik om in en uit te 
ry.  Selfs vir ‘n noodgeval ook.

Skoolfonds
Bankbesonderhede:
Laerskool Middelburg
ABSA
Rek Nr. 01019800870
Kind se naam en van as verwysing

Stuur die bewys van betaling net na koedoespoortjies@laerskoolmiddelburg.co.za toe.

Betaal asb. stiptelik aan die begin van elke maand, nie later as die derde van die maand nie. 
Alle skoolgelde moet in ‘n gemerkte koevert of banksakkie ingehandig word by die kantoor.  
Ander gelde kan by klasjuffrou inbetaal word.

NB! Indien daar geld in ‘n koevert is, moet die ouer dit in u kind se klasjuffrou se hand gee. Moet asb. 
nie saam leerling stuur of in die tas of nuusleêr sit nie.  Gelde raak verlore en daar is geen bewys van 
betaling nie.


