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NUUSBRIEF 2

Liewe Ouers, Voogde, Leerders en Personeel
Graag bring ek die volgende onder julle aandag:
Dankbetuigings
Baie dankie aan leerders, ouers en personeel wat die afgelope kwartaal ’n groot verskil by die
skool gemaak het. Ons het in die afgelope kwartaal dit geniet om die leerders weer onder amper
normale omstandighede by die skool te kon hê. Dit was die eerste kwartaal sedert Maart 2020 dat
daar geen onderbreking as gevolg van die Coronavirus was nie.
Baie dankie aan al die leerders wat gereeld skool bygewoon het. Ons het ten opsigte van die teenwoordigheid syfer baie verbeter en ons vertrou dit is ’n tendens wat in die komende kwartaal sal
voortduur.
Baie dankie aan elke ouer wat die afgelope kwartaal sy/haar kind(ers) se skoolgeld betaal het. Die
skool se finansies is tans gesond en ons is baie dankbaar vir gereelde betaling van skoolgeld.
Ons is baie dankbaar teenoor ons Hemelse Vader vir die seëninge die afgelope kwartaal en ons
besef dat alles wat ons ontvang, slegs uit genade is.
Akademie
Rapporte word op Maandag 11 April aan die leerders uitgedeel. Die akademiese beleid bepaal dat
onderwysers wat oor leerders se akademiese werk bekommerd is, na die eerste eksamen afsprake
met ouers moet maak. Na die halfjaareksamen kan die ouers ’n afspraak met die betrokke
onderwyser maak. Indien ’n ouer egter reeds na die eerste eksamen baie bekommerd oor sy/haar
kind se vordering is, moet daar ’n afspraak met die betrokke onderwysers gemaak word.
Kalender
Die skole heropen op Dinsdag 5 April 2022. Indien die weer dit toelaat, sal ons die kwartaal afskop
met ’n opening op die pawiljoen. Die kwartaal se kalender is aangeheg en op die webtuiste
beskikbaar.
Die voorgestelde kalender vir 2023 is hierby aangeheg. Indien ouers vakansies wil beplan, moet
hulle asseblief in gedagte hou dat ons akademiese beleid bepaal dat ons tot op die laaste dag van
die kwartaal eksamen skryf. Moet dus asseblief nie vakansies in die kwartaal beplan nie.
Covid-regulasies
Na aanleiding van President Ramaphosa se aankondiging op Dinsdag 22 Maart 2022 die
volgende:
•
Die dra van maskers in die klasse bly verpligtend.
•
Maskers hoef nie meer in die buitelug gedra word nie.
•
Maskers word nie gedra waar persone besig is om te oefen nie.
•
Sanitering en die gereelde was van hande is verpligtend.
•
Leerders hoef nie meer 1 m afstand van mekaar te handhaaf nie.
•
Hoërskool Outeniqua gaan voort om twee keer ’n week alle lokale in die skool met ultravioletligte te behandel. Die inligting wat ons het, is dat dit 99% van alle kieme doodmaak.
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•

Vanaf 5 April gaan leerders direk na hulle registerklasse. Die teenwoordigheidsregister en afkondigings sal daar gedoen word.
Ouers moet asseblief die vorm voltooi wat aan elke leerder uitgedeel is en saam met u kind
op Dinsdag 5 April na die registeronderwyser stuur.

•

Ons vertrou deur in ons pogings te volhard ons redelike maatreëls getref het om siektes te
voorkom.
Voorkoms
Ons is dankbaar dat ons leerders se voorkoms op ’n goeie standaard is. Daar is egter ’n paar sake
waarop leerders en ouers moet let.
•

Reёnbaadjies. Die reënbaadjies word slegs op dae wat dit reën, gedra. Dit word nie binne die
gebou gedra nie.
Wintersdrag word vanaf Dinsdag 3 Mei aangetrek.
Die dra van matriektops was altyd ’n voorreg en in die verlede het dit sy kwota uitdagings
gelewer. Die Senior Skoolbestuur het besluit dat daar ’n vergunning vir die huidige matrieks
gemaak gaan word. Hulle mag die tops op Dinsdae, Woensdae en Donderdae sonder hulle
baadjies dra. Op Maandae en Vrydae moet die matriektops onder die baadjie gedra word. Die
vergunning geld egter net tot 29 April 2022. Daarna dra die leerders wintersdrag en moet
baadjies ten alle tye gedra word. Die Senior Skoolbestuur sal die situasie vir die vierde
kwartaal evalueer en die besluit kommunikeer.
Leerders se voorkoms moet asseblief op 5 April 100% in lyn met die voorskrifte van die gedragskode wees. Ons wil graag fokus op skoolwerk, sport en kultuur en nie op leerders wie se
voorkoms nie reg is nie.

•
•

•

Vakansie-aktiwiteite
Baie sterkte aan al die wintersportspanne wat aan verskillende toernooie deelneem en die atlete
wat nog aan die SA Jeugbyeenkoms deelneem.
Hou gerus ons Facebookblad vir die uitslae dop.

Matriekuitslae 2021
Na afloop van die hermerk van graad 12 vraestelle, het ons nou 73 gemiddelde A– kandidate. Baie
geluk aan Anneke Balt – 80.3 en Amy Wessels – 80%.
Skoolkalender 2022
Kwartaal
1

Skole begin
19 Januarie

Skole sluit
25 Maart

Aantal dae
47

2

5 April

24 Junie

53

3

19 Julie

30 September

52

4

11 Oktober

14 Desember

47

Voorgestelde kalender 2023
Kwartaal

Skole begin

Skole sluit

Aantal dae

1

18 Januarie

31 Maart

51

2

12 April

23 Junie

49

3

18 Julie

29 September

52

4

10 Oktober

13 Desember

47
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Kwagga Lang Tafel

Op 23 Maart het die 2022 Kwagga Lang Tafel Ouerkomitee ‘n baie bedrywige 1ste
kwartaal gesellig afgesluit in die pragtige Kwagga Binnetuin.
Hulle het geesdriftig “ge-PROST!” met hul gasheer, Martin Detering, wat die Bratwurst
rolletjies bedien het, en gasvrou, Izelle Bester, wat verfrissende Duitse Apfelschnaps
verskaf het!
Ons opregte dank en waardering aan ons ouerkomitee wat op 22 April die 7de Grocery Express Kwagga Lang Tafel met trots aanbied.
Die vol-bespreekte geleentheid spreek van entoesiastiese en lojale ouers en Kwagga
ondersteuners!

Betalings op skoolrekening
Gebruik asb. die gesinskode wat u ontvang het, as verwysing met ALLE betalings. Dit geld
ook vir sport, kultuur en boekgelde.

Dankie vir gereelde betalings ontvang. Ons herinner u net dat skoolgelde op 31 Maart 2022
reeds 3 paaiemente betaal moet wees.
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Junior Kwagga Rugby week—Program
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Rugby afrigters

Mnre Jaco Janse van Rensburg en
Heinrich du Plessis van Hoërskool
Outeniqua.

Baie geluk aan twee van ons rugby afrigters wat gekies is in die volgende
afdelings as afrigters:
Mnr Jaco Janse van Rensburg, huidiglik Kwagga rugby se Direkteur van werwing, 14A Afrigter en
1stXV Tegniese adviseur, is gekies as hoofafrigter vir die o/18 SWD Cravenweek rugby span wat 9
- 13 Julie vanjaar in die Kaap deelneem aan die Cravenweek rugby toernooi. Dit word aangebied by
Rondebosch Boys High. Baie geluk Mnr Janse van Rensburg!
Mnr Heinrich du Plessis, huidige kondisioneringsafrigter by die Kwaggas, is ook gekies as die 0/18
SWD Akademie rugbyspan se assisent afrigter. Die toernooi vind plaas in Wellington by Hugenote
Hoërskool. Die toernooi vind ook plaas van 9 - 13 Julie. Baie geluk Mnr du Plessis!
Ons wens julle en julle spanne baie sterkte toe!

Wes-Kaap Skole Sportman van die jaar

Baie geluk aan Drikus de Jager (graad 11), uitmuntende
tennisspeler van die Kwaggas, wat as die Wes-Kaap
Skole Sportman van die jaar aangewys is.
Hoërskool Outeniqua is baie trots op jou, Drikus!
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Borge Ontbyt 2022

Hoërskool Outeniqua het op 18 Februarie vanjaar weer ‘n “DANKIE-SȆ Borge Ontbyt” aangebied by
die Kwagga Cuisine.
Die borge het ‘n breë spektrum borgskappe vanaf sportdrag, toernooie en toerusting sowel as
fondsinsamelingprojekte van die skool en Kwagga Trust geborg.
Die skoolhoof, Mnr Christo Vorster, het namens die personeel, leerders, ouers asook Beheerliggaam en Kwagga Trust, borge geloof vir hul lojaliteit en volgehoue ondersteuning aan die Kwaggas.
Instansies wat graag by die skool betrokke wil raak, kan die bemarkingskantoor kontak by
083 632 6657 / bemarking@outeniqua.co.za

Tennis
Die afgelope naweek (18-22 Maart 2022) het vyf van ons leerders EDEN verteenwoordig by die
Interprovinsiale Tennistoernooi (IPT) in Pretoria.
Hierdie onder 19 span het met baie uitdagings hulle goed van hulle taak gekwyt. Met 2 WP
spelers wat uitgehelp het, graad 8 en graad 9 leerlinge wat opgetrek is om o/19 te speel en ‘n
span wat mekaar nie vooraf geken het nie, het hulle 8ste geëindig. Die toernooi bestaan uit 16
spanne en hulle het uitstekend gevaar.
Die span het uit 12 leerlinge bestaan waarvan vyf van Hoërskool Outeniqua af kom. Shane Buitendag by die dogters, Ivan Koen, Willem Breytenbach, Kyle Baker en Darren Muller by die
seuns.
Baie geluk aan hierdie leerlinge. Julle maak ons trots.
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KWAGGAS GEE OM
Die Kwaggas het die afgelope kwartaal gewys dat hulle omgeeharte het. Baie dankie aan elke leerder,
onderwyser en ouer wat tot die insameling vir CANSA bygedra het. Deur strikkieverkope, snoepieverkope en
Relay for Life het Kwaggas R 9000 ingesamel en aan Cansa oorbetaal.
Kwaggas het sewe spanne vir die die Cansa Relay for Life (12 Maart 2022) ingeskryf en is spesiaal deur die
Relay For Life-komitee bedank vir die gees wat hulle die aand gehad het. Dit was ‘n baie mooi geleentheid
waar ons eie juffrou Russow – die dryfveer agter die verkope van oranjestrikkies vir leukemie – ‘n rondte om
die baan as ‘n kanker ‘survivor’ kon doen. Die hoogtepunt van die aand was toe die stadion se ligte afgeskakel is en die kerse aangesteek is – elke kers verteenwoordig iemand wat kanker veg of iemand wat aan
kanker oorlede is. Baie dankie aan elke onderwyser en leerder wat deel was daarvan – ons was trots op ons
spanne se entoesiasme en goeie gedrag.
Daar was ook twee insamelings vir die Kwagga Noodspens wat hulp aan leerders verskaf. Dankie aan die
leerders wat die No School Bag Day en die Bachelorette se blikskud ondersteun het. Met daardie geld kon
kospakkies vir 21 gesinne vir die vakansie aangekoop word.
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Kwalent 2022 is hier!!
Kry jou inskrywingsvorm so gou moontlik by die VRL, Kampusvermaak span of juf Petersen.
#kultuurvatraak
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ATKV REDENAARS

28 leerders het vir die streeksuitdun op 27 April in Oudtshoorn ingeskryf.

WP Hunter Field Target kampioenskappe
Twee graad 11 dogters by Hoërskool Outeniqua, wat deel geneem het aan Westelike
Provinsie Hunter Field Target Kampioenskappe, het eerste en tweede plek behaal.
Baie geluk aan Johanelle Kotze en Marissa de Jager met julle puik vertoning.

MySchool
Hoe verander ek my begunstigde?
Verander aanlyn, via die MySchool App, skakel 0860 100 445 of stuur ‘n epos
aan cs@myschool.co.za

Teken aan:
MySchool Kaart nommer: 5900 0100
Password: U ID
(Tensy U dit verander het)
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Baie geluk aan die volgende drie Graad 8 leerders wat verkies is tot die VRL 2022.
V.l.n.r . Me. Ronel Hattingh (VRL Fasiliteerder),
Quintus Lutsch, Gerard Bekker, Ludwig Lõtter en Mnr. Christo Vorster (Skoolhoof)
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Krieketklere

Krieketklere is te koop in die klerebank.
Baggy-Cap word teen R250 verkoop.
Dit word gebruik vir die speler se hele loopbaan. Dus
word hierdie kep vir o/15A (Gr 8 en 9), o/15B (Gr 8 en 9)
en o/19B gebruik.

Wedstrydhemp word teen R275 verkoop.
Dit word gebruik vir die speler se hele loopbaan. Dus word
hierdie hemp vir o/15A (Gr 8 en 9), o/15B (Gr 8 en 9) en
o/19B gebruik.

Spesiale aanbod:
Wedstrydhemp en Baggy-Cap word saam teen R500 verkoop.

Witring-hoed word teen R150 verkoop.

Selfoonbeleid
Leerders mag op eie risiko hul selfone skool toe bring. Alle selfone moet
afgeskakel en in die leerders se tasse/baadjiesak gebêre word vir die duur
van die skooldag. Geen selfoon mag in die klas of tydens pouse gebruik
word, of uit die tas gehaal word nie. Die skool neem geen verantwoordelikheid vir selfone wat op die perseel wegraak nie. Indien ‘n ouer
geskakel moet word, moet die leerder na die adminkantoor gaan vir hulp.
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UITTEKENBELEID
WANNEER ‘N LEERDER BY DIE SKOOL SIEK WORD
1.

Indien ‘n leerder by die skool siek word, moet hy/sy by die graadhoof aanmeld. Die
graadhoof sal die situasie evalueer en die leerder toestemming gee om uit te teken.
Ons rig ‘n versoek aan die ouers om die skool in kennis te stel dat ‘n leerder siek is
en dat daar ‘n moontlikheid bestaan dat die leerder sieker kan word en moontlik
uitgeteken sal word.

2.

Die leerder moet dan die uittekenbrief by die adminkantoor afhaal en àl die
onderwysers se handtekeninge vir die oorblywende periodes kry. Die personeel sal
dan aanteken indien ‘n assessering op daardie dag gedoen word.

3.

Die leerder neem weer die brief na die graadhoof wat die brief sal teken sodat die
leerder kan uitteken.

4.

By die adminkantoor sal die persoon aan diens die ouers skakel om die leerder te
kom haal en ‘n uittekenbrief aan die leerder gee wat by die sekuriteitswagte
ingehandig word as sy/haar ouer die leerder op die afgespreekte tyd kom haal.

5.

Geen leerder mag sy/haar ouer self skakel om hom/haar te kom haal nie.

6.

In ernstige gevalle kan die graadhoof of skoolhoof dadelik opdrag gee dat die ouer
geskakel moet word om die leerder te kom haal. In hierdie geval sal die leerder dus
nie by die klasonderwysers omgaan nie.

WANNEER ‘N LEERDER VROEËR MOET UITTEKEN VIR ‘N AFSPRAAK OF DIE
SKOOL VROEËR MOET VERLAAT.
1.

2.
3.
4.

5.

Ons versoek die ouers om nie afsprake gedurende skooltyd vir leerders te maak nie.
Indien dit nie anders kan nie, moet die leerder ‘n brief van sy/haar ouer aan die begin
van die skooldag na die adminkantoor neem om ‘n uittekenbrief te kry. Die persoon by
die adminkantoor sal dan die brief aan die uittekenbrief vaskram.
Die leerder moet al die onderwysers se handtekeninge vir die oorblywende periodes
kry. Die personeel sal dan aanteken indien ‘n assessering op daardie dag gedoen
word.
Die leerder neem die brief na die graadhoof wat die brief sal teken sodat die leerder
kan uitteken.
By die adminkantoor sal daar ‘n uittekenbrief aan die leerder gegee word wat by die
sekuriteitswagte ingehandig word as sy/haar ouer die leerder op die afgespreekte tyd
kom haal. Die leerder woon al die klasse by en hy/sy sal geroep word indien die ouer
hier is om hom/haar te kom haal.
Geen leerder mag sy/haar ouer self skakel om hom/haar te kom haal nie.
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OHS GIMNASIUM
TYE:
Publiek

Leerders

Aansluitingsfooi en oefenprogram: R200
Jaarliks
vooruit
: R1400
6- maandeliks
vooruit
: R800
3 - maandeliks
vooruit
: R500
Maandeliks
vooruit
: R200
1 week
vooruit
: R50
1 dag
vooruit
: R30

Jaarliks vooruit
6-maandeliks vooruit
3-maandeliks vooruit
1 maand vooruit
1 week vooruit
1 dag vooruit

Oefentye
Volwassenes
Maandae, Woensdae, Vrydae
08:00 – 12:00
Maandae – Donderdae
17:00 – 18:00
Vakansies
Leerders en Volwassenes
Maandag, Woensdag, Vrydag

:
:
:
:
:
:

R500
R300
R200
R100
R50
R20

Leerders
Maandae – Donderdae
14:30 – 18:00

08:00 tot 12:00

Fit Klasse aangebied by OHS Gimnasium:
Dinsdae:
07:35
Donderdae: 07:35
Vrydae:
07:35

Kontak Walter Lutsch by 082 561 8669

OHS-Leerders & Personeel
Fooie:
2x p/week:

R270 p/maand

Publiek Fooie:
2x p/week:
3x p/week:

R510 p/maand
R727 p/maand

KOMMUNIKEERDER

Bly op hoogte van die gebeure in en om die skool. U kan die kommunikeerder direk
van die webtuiste aflaai. Tik bloot “D6” in die google soekboksie en kies dan “D6
School Communicator”. Kies dan net Hoërskool Outeniqua uit die lys van skole.
Die skoolkommunikeerder is ook mobiel!
Elke persoon wat ‘n selfoon het, wat op die internet kan gaan, kan nou die kommunikeerder op hul selfoon gebruik. Tik bloot “D6” in die google soekboksie en kies dan
“D6 School Communicator”. Soek Hoërskool Outeniqua in die lys.
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24
23
Wintersport vs
Durbanville (Tuis)
Eden Netbalproewe
Eden XCO #3 Knysna
WC XCO #3
30
Wildeklawer-toernooi
SA WC XCO#3 Limpopo

22 Dag 3
Saal: eretoekennings
vir akademici.
Eden Netbalproewe

29 Dag 9

21 Dag 2

20 Dag 1

25 Dag 4
Saal: FV

26 Dag 5
ATKV redenaars
Streek uitdunne

27 Dag 6
Vryheidsdag

Kwalentaand

28 Dag 7

19 Dag 9
Hokkie –
Langenhoven

18
Gesinsdag

17
16

15
Goeie Vrydag

14 Dag 8
Hokkie –
Rustenburg
o/18

13 Dag 7

12 Dag 6
George
Netbalproewe

11 Dag 5
Saal:

10

9
Rugby/Hokkie vs Grey
College (Weg)
Eden XCM #1 Hoekwil

8 Dag 4
Netbal Girls Hightoernooi o/18
Vokale ensemble
kamp

7 Dag 3

6 Dag 2
Senior
Skoolbestuur

5 Dag 1
Skole begin
Saal: CPV

3

2
Netbal: Paarl Gim
Netbalfees
SA XCO #2 - Stellenbos

1
Netbal: Paarl Gim
Netbalfees

4

Sondag

Saterdag

Donderdag

Woensdag

Dinsdag

Maandag

Vrydag

TWEEDE KWARTAAL April 2022
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Dag 4

14
Wintersport vs
Brandwag (tuis)
Netbal: Wes-Kaap
proewe

13 Dag 3
Netbal: Wes-Kaap
proewe
Hokkie – Glenwood

31

29
Eden XCO #4 George
28 GV PAT gr 10
Rugby vs Oakdale
(weg)
ATKV redenaars Semifinaal
27 Dag 4
Linies

26 Dag 3
Aanlegtoetse

25 Dag 2
Hereksamen IT NSS
Aanlegtoetse

24 Dag1
Beheerliggaam

23 Dag 9
Saal: JE

30 Eksamen begin

22
21 Eden XCM #3
Meiringspoort
Hokkie – Spar
Challenge
20 Dag 8
Linies

19 Dag 7
Loopbaanskou
Gholfdag
GV PAT gr 12

Bloedskenk

18 Dag 6
Netbal: Eden Top
skole

15

17 Dag 5
FK
Netbal: Eden Top
skole

12 Dag 2
GV PAT gr 11
Vokale Ensemble Stellenbosch

8

1 WC Enduro George
Werkersdag
Wildeklawer-toernooi

Sondag

16 Dag 4
Saal: M’S

11 Dag 1
Wear Art
Proverto Olimpiade

Mis optrede

7
WC XCO #4 –
Hermanus
Eden XCM #2
Calitzdorp
Hokkie - Pearson

6 Dag 7
Linies

5 Hokkie - Riversdal
Tygerberg Eisteddfod
SWD rugbyproewe
Netbal – Riversdal Tuis

4 Dag 5
Tygerberg Eisteddfod
OMK Dinee
Mis optrede

Saterdag

Vrydag

Donderdag

Woensdag

10 Dag 9
SWD rugbyproewe
Hokkie- Punt
Netbal – Punt Tuis
Wear Art

Mis optrede

3

Dinsdag

9 Dag 8
Saal: PEC

2 Publieke
vakansiedag.
Wildeklawer-toernooi

Maandag

Mei 2022

BLADSY 22

KWAGGAS VIR KWALITEIT

5

12

19

26
Netbal: All Ages

4
Netbal: Wes-Kaap
Topskole
11
WC XCO Champs
Winelands
18
WC Enduro
George
25

3
Netbal: Wes-Kaap
Topskole
10

17
Vakansiedag
Netbal: Wes-Kaap
oefenkamp
24
Skole sluit

2 SA XCO #4
Gauteng
9

16
Jeugdag
Netbal: Wes-Kaap
oefenkamp
23

30
Netbal: All Ages

1

8

15

22
TOK-vergadering

29
Netbal: All Ages

7

14
FK-vergadering

21
Beheerliggaam

28
Netbal: All Ages

13

20

27
Netbal: All Ages

6

Sondag

Saterdag

Vrydag

Donderdag

Dinsdag

Maandag

Woensdag

Junie 2022
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