
 
 
 
 
 
 
 
21 Januarie 2022 
 
Beste Ouers 
 
OB 2 – 2022: Kleuresport reëlings 
 
Ons as skool het elkeen van u as ouers se hulp nodig.  Wees asb. betrokke by u kind, gesels met hom/haar, 
sodat u weet hoe dit elke dag gaan.  Ondersteun ons asb. wanneer ons ouerhulp nodig het – ons kan nie 
sonder u nie!  ‘n Betrokke ouer kan help om ‘n positiewe verskil te maak.  Ons het begrip dat ouers baie keer 
werk wanneer ons funksies het, maar help asb. op ander tye, sover dit binne u vermoë is. 
 
Die volgende omsendbrief gee vir u die reëlings rondom die Kleuresport deur.  U het in OB 1 kwartaaldatums 
ontvang, waarop die atletiekdatums ook deurgegee is. Ter bevestiging die volgende:  
 
Ons skool se Kleuresport atletiekdatums is as volg:  

26 Januarie Langafstande 07:30 

27 Januarie Velditems 08:00 

29 Januarie Baanitems 07:30 

 
Woensdag, 26 Januarie:  Langafstande 07:30 

1. Die klok lui om 07:15. 

2. Alle leerders kom skool toe. 

3. Die Grondslagfase gaan normaal aan met onderrig. 

4. Atlete kom in hul sportdrag skool toe en gaan dadelik pawiljoen toe, nadat hul skooltasse gebêre is. 

 
Donderdag, 27 Januarie:  Velditems 08:00 Mini-byeekoms 

1. Atlete meld aan om 07:15.  

2. Leerders gaan eers na hul klasse en beweeg vandaar na die pawiljoene. 

3. Die byeenkoms begin dan om 08:00 en die skool sluit om 14:00.  

4. Atlete sal uitgeroep word na die eerste items. 

5. Alle toeskouers moet op die pawiljoen of by die toeskouer-area sit. Geen toeskouers sal op die veld 

toegelaat word nie. 

6. Belangrik:  Die besluit om die velditems in die oggend te hou, is gedoen omdat dit so ongelooflik 

warm word in die middag.   

7. Ons aanvaar dit pas dalk nie alle ouers nie, maar ons glo dit is in belang van die atlete en maak ook 

sodoende vervoerreëlings vir ŉ groot aantal atlete makliker.   

8. Neem asb. kennis dat slegs die atlete wat Donderdag deelneem – o/10 tot 0/13 –  

skool toe kom vir die atletiek.   

Leerders vanaf gr. 1 – 3 kom nie Donderdag skool toe nie. 

 
Saterdag, 29 Januarie:  Baanitems 
 
1. Alle leerders moet om 07:20 in die vierkant van die skool bymekaarkom in die korrekte voorgeskrewe 

atletiekdrag: ‘n wit gholfhemp en ‘n swart kortbroek.  Atlete neem kaalvoet of met spykerskoene deel.  

Kleursel in die hare word nie toegelaat nie.  Ons verwag dat alle Monties deelneem aan die atletiek.  

Elke deelnemer verdien ŉ punt vir sy / haar span, maak nie saak hoeveelste daar gekom word 

nie. 



2. Verseker asb. dat u kind goed teen die son beskerm is.  Dit is ook van die uiterste belang dat elke atleet 

Saterdagoggend voor die byeenkoms ‘n goeie ontbyt sal eet. 

3. Die opening-seremonie vind om 07:40 plaas. 

4. Die atletiek begin stiptelik om 08:00 en duur tot 13:40, waarna die oorhandiging van die bekers sal 

plaasvind.  Ons sal poog om streng by die program te hou.  Atlete moet asseblief vooraf kontroleer hoe 

laat hulle deelneem en mooi luister wanneer die onderskeie items deur die aankondiger uitgeroep word. 

5. Leerders moet op die pawiljoene sit gedurende die dag, sodat die personeel seker kan maak hulle is op 

die regte tyd by hul items. Geen atleet sal tussen ouers of op die terrein gesoek word nie. 

6. Daar word vir ouers plek op die sy-pawiljoene gereserveer.  Alle leerders sit vir die duur van die byeenkoms 

by hulle onderskeie groepe op die hoofpawiljoen.  Daar is ongelukkig nie plek vir ouers tussen die leerders 

op die pawiljoene nie.  U is welkom om u sambrele en komberse saam te bring en langs die draad aan 

Du Toitstraat se kant “uit te kamp.”  Kom vroeg om ‘n lekker sitplek te verseker.  U word vriendelik versoek 

om buite die omheining wat om die baan gespan sal wees, te bly. Gazebo’s mag opgeslaan word vanaf 

14h00, op Vrydag, 28 Januarie. Voor daardie tyd is die baan nog nie gereed nie. 

7. Geen leerder mag die skoolterrein voor 13:40 sonder die toestemming van die skoolhoof verlaat nie. 

8. Daar sal vir die duur van die byeenkoms kosstalletjies, sowel as die snoepwinkel, oop wees.  

9. Help asb. om die terrein so netjies te hou soos wat u dit die oggend vind.  Genoeg vullisdromme sal 

uitgeplaas word. 

10. Daar sal noodhulp beskikbaar wees, maar slegs  om beserings wat tydens die byeenkoms opgedoen is, te 

versorg.   

11. Toegang is gratis!  U kan van die hek in Du Toitstraat gebruik maak om toegang tot die sportvelde te 

verkry.  Parkering is beskikbaar tussen die sportveld en die rivier (suidekant van die skool), asook op die 

parkeer-area van Spar aan die oorkant van die skool.  Geen voertuie sal op die skoolterrein toegelaat word 

nie. 

 
Algemeen 

❖ Alle leerders moet asb. genoeg water saambring om te drink, asook ŉ Montiepet en 
sonbrandroom.  Atlete sal genoeg tyd kry om water te drink en daar sal ook drink- en eetgoed 
te koop wees. 

❖ Dankie vir u begrip in hierdie verband. 
 
Toeskouers: 
1. Ouers is welkom as toeskouers. 
2. Geen toeskouer wat enige Covid-19 simptome het mag die terrein binnekom nie. 
3. Sodra u die terrein betree, verklaar u dat u geen simptome toon nie. 
4. Rook is verbode op die skoolterrein. 
5. Geen alkohol, asook geen toeskouer onder die invloed van drank, sal op die terrein toegelaat word nie. 
 
Belangrike toekomstige atletiekdatums 
5 Februarie   Dorpsbyeenkoms 
18/19 Februarie  Langeberg 
26 Februarie   Noord-Boland 
12 Maart   Wes-Kaap 
24-26 Maart   SA-Kampioenskappe 
 
Ons sien uit na heerlike atletiek – hoop ons sien u daar! 
 
Vriendelike groete 
 
 
 
 
Jan Krüger 
Skoolhoof  


