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Voog

Gmag verwelkom ons alle ousffi en leerders aan die begin van 2018.
'n spesiale woord van welkom aan al ons nuws leerden, ouers en
personeel' ons vertrou dat elke leerder en syltraar gesin
baie gelukkig by Felicitas Skool sal nnog
personeel,
vakansie

g*oud nl' Mev. Clriueae Klopper

(voortreeei Hugo) en Mev.

van ons

-H"l*g

is gedurende die

tl"llor*ay (voorheen pieterse). Baie getuk aan die twee

dameg ons besto w€nse vergeset u en u man.
Die volgende nuwe Frsoa.etlede het hierdic kwartaal by ons aangesluit:
Ondenvyseresse - Mev. tsarbara-Mari du Toit, Mev. Marieqjie Fourie
en Mev. Brenda Nkosi
Fisiotenapeut - Me. Santia Loubser
Arbeidsterapeute - Me. Mairin Ripley-Evans en Me. Kattry colesworthy

Assisnen& - Mru. Henrico smith, Mev.Nellie L,lhlangu en Mev. prudencc
Radebe
ons venrelkom hulle as deel van die Felicitas span Die A{iunkhoofpos is steeds nie permanent gcvul
nie en Mev. I"nuise Basson,
Departenentstroofvan ons senior z Fase neem steeds waar as Adjunkhoof.

T. OUERDAG
ouerdag vind plaas op vrydag 09 Februarie 201 8. u as cuer sal ingelig word
met befekking aot die tyd van u kind se ouerdag.
Gedurende die ouerdag kry u die geleentheid om u kind se klasonderwyserles
te ontmoet. Hulle sal aan u die progran verduidelik
wat in die klas gevolg word. Ons sien uit daama om u te ontnoet.

?. sK0or-E t Kps.sulsrporE
Die skoolbeheerlisgaam se voorlegging aanons ouers virgoedkerring
op dieAlgemene Jaarvergadering" was dat die bedrag van
die skoolgetde vanaf 2018 mtt R70$0 per maaod verhoog word
tot R320r{x} per maand. Skoolgelde word oor 12 maande
gehef' Die koshuisgelde r+'ord verhmg met R60'00 tot R68{1r00 per
maand. Koshuisgelde word oor I I rnaande gehef. Alle skoolen koshuisgelde is vooruitbetaalbasr elke maand-

hkih nou Gtr hulle eie BankkasrtmesJicn! Indien u, u rekening wil veruffen, kom doen dit
sommer by die shool met u keart- $odoende hoef u nooit weer
kontant te trek en skoal toe te stuur nie.
GoEIE NUUS: Feticihs skool

3.

REVUEtrVD
GOEIE NUUS

!ll!l Die Revue 201? DVD is beskikbaar leen Rl50 per DVD.

ontvang.

4. yAt

U sai binne die volgwde woek .n DvD-besrelvorm

&NTY,.|ISpAG:yIERING

Die Valentyns'tng vind plaas op Vrydag, 16 Fehruarie 2018.
Inligting sal aan u verskaf word nader aan die geleentheid.

KERII4IS
Ksrmis-koors loop hoog by die skool. Ons jaarlikse Kermis
vind plaas op Saterdag, 3 Maart z0l g. Dit is .n baie groot
fondsinsamelings-geleentheid vir die dcool- Die personeel
en leerders werk almal baie hard om van die Kermis ,n groot sukses
te
rnaak' ons vra alle ouss om ons asseblief te onderstenn.
u bydraes sal rrerseker dat die Kernris weereens .n groot sukses sal wees,

6.

SKOOLTYE GE.DURENP".E I(ERMI$VOORBERPIDINC5
Nrem asseblief kennis dat die skoottye normaalweg verl*p
ulFoo* besig met kermis-voortereidings. ons hom agter dat
Kombibestuurders, asook leerders, vir oue'n st desr is
nie skool nie I dis leerders doen nou geen werk nie, ens. Die skootprogram
gaan voort $ms nonnaal. Persone buite die skool
het nie die outoriteit om te so die leerders hoefnie skool by te woon
nie. Indien u
nie 'n brief van die skool ontvang nie, moet die leerders steeds
elke dag
skool toe kom.

7. KoMPETtgtSBoqKlE$
Elke leerder sal binnekort 'n Kermis Kompetisieboekie ontvang.
ons versoek alle ouers om asseblief u kind te help om die kaartjies
te verkoop' Kaartjies kos slegs Rl0'00 elk. Alle
hskies en gelde moet weer by die skool ingehandig word. ouers sal
verantwoordelik bly vir boekies of gelde wat verlore raak.

8. ATLETIEK
8.1 Junicr Afferiek te Felicias Skool: 0? Maart 201g.
E'2 $enior Atletiek te Amari Skool. Die byeenkoms vind plaas
in Welkom: 14 Maarr 201E.
8'3 Senior Swem te Amari Skool. Die byeenkoms vind plaas in
Welkom: 15 \4aan aglg.
Alie atlete se ouqs sal betyds in kennis gester word vandie reeiings.

9. CIIPQRTDAG
Maartmarnd is CP Bewustheidsmaand. Dit is die maand waarin ons die publiek bewus maak vaa ons leerders in rolstoele. Die
kleur vir CP Bewus-makingsmaand is GROEN en dan word Felicitas GROEN. Ondersteun asseblief ons pmjekte.
Op Vrydag, 23 Maart 2018, bied die CP Aftleling saam met die Arbeidterapie Afdeling, 'n CP Sportdag vir die leerders in rolstoele

Itn.

l0.sKqgrn8ac
Skooldrag is VEMLIGTEND en ouers word vriendelik veisosk om to€ te sien dat u kind elke dag neXiies geklee is. MERK
asseblief al u kind se kledingstuklce, asook die skoene. Navy gholfhemde is by die skool te koop @ RI00,00 vir die klein groottes en
R120,00 vir die volwasse groottes.
I

I. BE}IFERLIGGAAI!{r-BLI VERJKTESING
Die Skool Beheerligggarr Verkiesing vind plaas op Donderdag, 08 Maart 2018 om l8:30 in die Skootsaal. Agt ($) Ouerlede moet
verkies word om op die Belrcrliggaam te dien. Indien u bereid is om u verkiesbaarts stel vir die BL, maak seker dat u genomineer
word. Die formele uitnorligrng met alle besonderlredo sal op Dinsdag; 13 Febnrmie 2018, aan u gesfirur word

T2.ASHAAL YAIT LEERDERS &ASOEKB YAN OUPFS AAI{ DlE

SK@L

Die verkser middae birne die skooltanein veroorsaak prcblemc wat die veiligheid van ons leaders, ou€rs cn p€rsone€l in gevaar
stel" On$ gee voorkeu mn die kombi's en taxis wet gro€F leer&rs kom a&aal on binne te parkeer. Ouers wat hul kindors per motor
kom haal, word versoek om buite die kk te parkeer, U kind sal veilig dew die voetgangerhekkie na u motar toe kom. Slegs ouers
wat leerders korn aflraal wat mositik loopin (n rolstml is, mag binne die hek p*rkeer. U moet 'n spesiale plakker @t Rl0r00

prrjaar

by die kantoor annkoop.

&rers mag onder

geen omstandighede dlreh *c klass* beweq a$ u, u kind skool to* bring of in die midd*g kom haal nie
(Tensy u die nodige rcHings met u kind se Ileprrtementshoof getref het). Indim u die rkool besock moet u esseblief by die

kantoor aanmeld.

fndi*n x die ioof of enfololo.rrf,ofiGre&id rnJI *prics& revlrd a oorcorrl llrrr k afqnrua*
wv'ergtgdig te rma.a'h.Incl5en u nott o1dary ollr trpemorrrrelffd 6e cpnoe*. loond diie
flcc- af *rwpterprywlrc olrder.lhrueft. Ow pq w dfu oader&rchfury* ds Aclrer*,CIt
dfie rrrfrnfuarr,n'"
.Ecto d,olnhfa dr n *caneranr*t4et

ill db trlrfund.

13.$ELFONS
Indien leerders selfone of *horlosie-tipe" selfone skooltoe brin& moet die fone in die oggend, sodra die ieerder by die klas aniveer,
by die klasonderwyscr ingehandig word. Die onderwysa sal die foon vailig bewaar en aan die learder teruggee in die middag
wanner leerders huistoe gaan. Hierdie rnaabe€l is ingestel om seker te maak fone word nie gesteei nie en d,at leerders nia tydens
kontaktyd hul fone gebruik nie. Ons vra u sanewerking in die verband.

1{.S$$"IBIdNE
Ons is bekommerd oor 'n gmot aantal lcerdms se gebrek aan dissipline en respelc Daar word van elke leerder verwag om die

skoolrdls nate kom, tog berus die priu$re verentwootdetikheid vir die leerdem se gedrag by die ouerc of voogde. Ons
versoek dus wiendelik dat alle ouers u kind(ers) ernstig sal aanspreek t.o.v. dissipline, die nakom van skoolre€ls, sowel as respek
rs. MU!.iTl:uEOlA
Graag wil ons u uitnooi om Felieius Skool se Facebookblad te besoek en die blad te'like". Baie dankie aan Mev. Jolene Rheedel, ,n
ouervan ons Beheerliggaam se Mediakomitee, wat die bla.d vir ons instand hou. Intigting word gereeld op die blad gelaai en op die
wyse word u op hoogte gehou van belugrike gebeure by Felicieas. Die Mediakomite het Feticites se Webblad opgegradeer. Baie
dankie Mev. Rheeder, asook Shannon McNah, personeellid van Felicibs, vir die psssie waannee u die projekte aanpak en Felicitas
se vlerke sprei. Ons lVebbladadres is www.fElicitas.co.za.

lcuEErNLqpD
Van ons personeel is in die laaste 2 maande dern gmot hartseer nadat hulle 'n faruilielid aan die dood afgesaan het of 'n farnilielid
was- ftrs harte gaan uit na een cn elkeen en ons glo dat u troos en ondsrsteuning sal vind.

wd in 'n ongeluk betrkke
Vriendelike groete

/d,sire'r
\J
MEV. M.J.VISSER
SKOOLHO(}F

