
DIE JORDAANTJIE 
Weeklikse Nuusbrief van Primêre Skool Jordania 

35/2021               19 November 2021 

UIT DIE KANTOOR 
Die jaar staan nou einde se kant toe en die eksamen vir die Graad 4 – 7 
leerders het reeds vandag begin.  Ek gee graag vir u ‘n paar praktiese wenke 
wat u as ouer en u kind van hulp kan wees gedurende die eksamen: 

 Maak seker u kind is elke dag betyds by die skool. 

 Maak seker u kind het die korrekte eksamenafbakening. 

 Maak ook seker dat u kind die korrekte leerwerk het. 

 Stel ‘n studierooster volgens die eksamenrooster op. 

 Vermy rekenaar en selfoongebruik deur die week. 

 Verseker dat die leeromgewing stil en rustig is. 

 Maak seker dat u kind gesond en genoegsaam eet, veral voor skool. 

 Indien u kind medikasie (bv. vir konsentrasie) gebruik, maak seker dit 
word reg geneem. 

 Verminder buitemuurse aktiwiteite gedurende die eksamen sodat 
leerders op hul skoolwerk kan fokus. 

 Ruim steeds tyd in elke dag vir buite wees, veral tydens studiebreuke. 
Deur hierdie dinge te doen kan ons help dat ons kinders die nodige 
selfdissipline aan die dag lê om goed voor te berei vir die eksamen.  Kom ons 
moedig ons kinders aan om enduit 100% te gee en die jaar goed af te sluit.  
Baie sterkte vir die eksamen.    
 
 
  
 

 

1. Skooltye: 19 November – 2 Desember  

Skooltye tydens die eksamen tot aan die einde van die jaar sal 08:00 – 11:30 

vir alle leerders wees.  Dié reëling geld vanaf 19 November tot 2 Desember.  

Leerders kan vanaf 07:30 by die hekke ingeskandeer word.  Die hoofhek by 

die kantoor sal wel vanaf 07:00 oop wees vir leerders wat reeds vroeër 

afgelaai word en kan dan daar ingeskandeer word.  Vanaf 07:30 sal leerders 

slegs by die hekke waar hulle gewoonlik ingaan kan inskandeer. 
 

2. Herregistrasievorms vir 2022 

Herregistrasievorms is hierdie week aan alle oudste leerders in Graad R-6 

uitgedeel.  Ouers moet dit asb. per gesin voltooi en terugstuur teen Maandag, 

22 November.  Dit is baie belangrik dat elke gesin so ‘n vorm moet voltooi 

sodat ons u kind se plek vir volgende jaar in die skool kan verseker.  Indien u 

dalk verhuis en u kind die skool gaan verlaat, versoek ons u om die 

skoolkantoor daarvan in kennis te stel.  Baie dankie vir u samewerking in 

hierdie verband. 
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“Dissipline is die louterende vuur waardeur talent 

in vermoë omskep word.”      Roy L. Smith    

 

Rapporte  
 

Graad:  Gr. R – 7  

Datum: 10 Desember  

Tyd:  7:00 – 8:00  

Waar: By die klasse 



3. Gebruik van skool se tennisbane 

Na skoolure, naweke en vakansies is ons skool se tennisbane vir die uitsluitlike 

gebruik van ons leerders en hul ouers.  Ons het die afgelope tyd agtergekom 

dat ongewenste persone ook die bane gebruik – nie altyd op die regte manier 

nie deur bv. met verkeerde skoene en selfs fietse op die baan te gaan.  Om 

sulke gevalle en ook moontlike vandalisme uit te skakel gaan ons met ‘n nuwe 

stelsel begin waar ‘n sleutel en ID kaart benodig word vir die gebruik van die 

bane.  Dit is nou by die kantoor beskikbaar.  Sien die kennisgewing onderaan 

die nuusbrief vir meer inligting.  ‘n Kennisgewingbord met die reëls vir die 

gebruik van die bane gaan ook aangebring word.  Ons versoek dat almal die 

reëls sal nakom.  Tennisbane se instandhouding is baie duur en ons wil dit 

graag in ‘n goeie toestand hou.  
 

4. Super 8 atletiek 

Tydens die Super 8 atletiekbyeenkoms, wat verlede Saterdag te Klerksdorp 

gehou is, het ons atlete puik gevaar teen sterk skole van verskillende 

provinsies.  Ons atlete het 13 eerste plekke, 4 tweede plekke en 10 derde 

plekke behaal.  Die volgende atlete het 1ste plekke behaal en rekords verbeter 

soos aangedui: 

 Lize Joubert: Verspring (rekord), 70m Hekkies (rekord) en Hoogspring 

 Rileigh Rooiland: 80m, 100m en 70m Hekkies (rekord) 

 Carli Uys:  75m Hekkies (rekord) en 150m 

 Dehan Cilliers:  1200m 

 Pieter Wessels:  1200m 

 Louis Uys:  70m Hekkies 

 Lea-Me Petitt:  70m Hekkies 

 Kara du Toit:  100m 

Dit was sommer baie goeie oefening so in die voorseisoen.  Ons moedig al ons 

atlete aan om deur die vakansie fiks en in oefening te bly vir volgende jaar se 

atletiekseisoen. 

 Zané Wessels het aan ‘n ASA Interprovinsiale byeenkoms deelgeneem en 

‘n 2de plek in Spiesgooi behaal. 
 

5. Afhandeling van 2021 skoolfonds 

Daar is nog enkele ouers wat hul skoolfonds vir 2021 moet afhandel.  ‘n 

Ernstige beroep word op u gedoen om dit so spoedig moontlik te doen.  U 

sal besef dat ons skool talle uitgawes het o.a. salarisse, dienste rekeninge, 

boeke, skryfbehoeftes, onderhoud, ens. wat noodsaaklik is vir die 

suksesvolle bedryf van die skool tot aan die einde van die jaar.  Kontak vir 

Alta by die finansiële kantoor met enige navrae rakende skoolfonds of om 

‘n reëling te tref. 
 

6. Skoolfonds vir 2022 

Die skoolfonds vir 2022 beloop R12 000 vir die jaar.  Ouers wat hul skoolfonds 

vooruit betaal sal ‘n 5% korting ontvang (voor Februarie) en betaal dan slegs 

R11 400.  Kontak vir Alta indien u meer inligting verlang.  

Kontak ons: 
Van Riebeeckstraat, Jordania 

Posbus 474, Bethlehem, 9700  

Tel: 058 303 4116 / 5918                   

Faks: 058 303 4264                 

Epos: jordania@jordaniapri.co.za 

www.jordaniaprimer.co.za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANKBESONDERHEDE 

Jordania Primêre Skool 

Absa Bethlehem 

Tjekrekening 

Nommer: 770430038 

 

100% Jorries 

Program vir volgende week 
 

Ma, 22 Nov: Eksamen 

Di, 23 Nov:   Eksamen  

Gr. 4 uitstappie (Golden   

gate) 

Wo, 24 Nov: Eksamen  

Do, 25 Nov:  Eksamen 

Vr, 26 Nov:   Eksamen  

          Gr R Jorrie Snooze 

Sa, 27 Nov:   Hokkie en Tennis vs Eunice  

(slegs dogters 1ste spanne) 

 



 



   





  


