Laerskool Bloemfontein
Goeie waardes maak ons ’n Wenskool.
Webblad: lsbfn.com

NUUSBRIEF 6
Uit die kantoor
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Hierdie week maak ons krieketwedstryde klaar en dan begin ons
ten volle met die rugby. Ons het
in al die ouderdomsgroepe met
twee spanne in die liga gespeel.
Die leerders het die krieketwedstryde baie geniet. Ons atlete
neem ook vandag deel aan die
Motheo/Gariep byeenkoms in die
Vrystaat Stadion. Die atlete wat
hier plek kry gaan deur na die
Vrystaat kampioen-skappe te
Sasolburg. Sterkte o
ok aan ons 0/13 rugbyspan wat
die naweek na Jacobsdal toer vir
hulle eerste rugbywedstryde van
die seisoen.
Ongelukkig moet ons ook soms
oor negatiewe dinge by die skool
praat en dan kom finansies op.
Soos u weet is daar ‘n stelsel van
die Departement van Onderwys
dat as dit nie binne u vermoë is
om skool-geld te betaal nie, dat u
‘n vrystel-ling of gedeeltelike
vrystelling van skoolgeld
dokument by finansies moet kry
en invul. Tannie Annatjie verwerk
die aansoek op die departement
se formule en u skakel die skool
om te hoor hoeveel die vrystelling
is. As dit nie gedoen word nie
neem die skool aan dat dit binne
u vermoë is om die skool-geld te
betaal. Aan die einde van die jaar
word die skool se begroting
uitgewerk op die getal persone
wat die skool aanneem kan betaal
en dan kom ons op die bedrag
wat die skoolgeld moet wees om
die begro-ting te laat klop. Aan
die einde van 2021 was daar van
die ouers wat NIE kwytskeldingsbriewe ingevul het nie. Daar was
309 ouers wat agterstallig was
met skoolgeld. Dit is geld wat
ons voor begroot het om al ons
verpligtinge na te kom. Die
rekeninge word einde Februarie
oorgegee aan die skuldinvorderaars. Kom ons probeer asseblief
om die getal vanjaar kleiner te
maak, sodat die finansiële bestuur
van die skool beter kan verloop.
Baie dankie aan al ons ouers wat
op ‘n gereelde basis betaal of
reëlings tref. Sterkte aan ons
kinders wat besig is met sport.
Groete Gerdus Marx (Skoolhoof)

Besoek ons op facebook: Laerskool Bloemfontein
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'n Wandeling in die tuin
Gen. 3:8 "Hulle het gehoor hoe die Here God in
die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind
opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here
God weggekruip tussen die bome van die tuin."
Hierdie verhaal speel af net nadat Adam en
Eva sonde gepleeg het en toe bang was vir die
Here. Ek lei af dat die Here dikwels saam met
hulle in die tuin gewandel het, en ek dink hulle
het nogal heerlik gesels en gekuier. Kwaliteittyd, maar die sondeval het dit kom beduiwel.
Baie jare gelede was daar twee bejaardes in
my wyk by wie ek maandeliks huisbesoek
gedoen het. Oom Koos het glad nie kerk toe
gegaan nie en ook nie kom saamkuier as ek
daar aangedoen het nie. Eendag het 'n jong
dominee kom huisbesoek doen saam met my,
en ek het vir hom van oom Koos vertel.
Oom Koos het toe wel kom saampraat en die
dominee vra toe: Oom Koos, hoe gaan dit met
die geestelike lewe? Waarop hy antwoord: "Ag
dominee, as ek daar in die tuin is, stoei ek maar
met die Here."
Die dominee se reaksie was as volg: "Oom
Koos, dis reg so, praat met die Here as julle
alleen daar is, vra vir hom vrae, stort jou hart uit
en baklei selfs met Hom as jy dink dis
nodig." Van daardie dag af was oom Koos
bykans elke Sondag in die kerk en sy hele
houding teenoor die kerk het verander.
Ek het daardie dag besef dat oom Koos al die
jare die regte idee gehad het van 'n verhouding
met die Here, terwyl ek hom in my hart
veroordeel het. Toe hy egter besef dat die kerk
hom nie veroordeel nie, het hy die kerk ontdek.
Miskien moet ek en jy ook meer met die Here in
die tuin gaan stap, lekker saam met Hom kuier
en klets, ons vrese en opgewondenheid deel en
soms dalk net in stilte saam met Hom in die
aandlug wandel. Ons hoef nie weg te kruip
soos Adam en Eva nie, want na die kruisiging
het ons direk toegang tot Hom, en kan ons
Hom daar in die tuin ontmoet. Hy wag reeds
daar.

In die voorportaal van die skool is
daar ‘n grys posbus waarin u
gebedsversoeke kan plaas. Ons is
hier om vir ons gemeenskap, skool,
leerders en ons land te bid.

‘n Baie groot dankie aan
elke ouer wat reeds hulle
skoolgeld betaal het.

Skoolgeld vir 2022 beloop
R800 per leerder per
maand oor 11 maande.
KWYTSKELDING OF
GEDEELTELIKE
KWYTSKELDING VAN
SKOOLGELD
Ouers kan nogsteeds
vorms kom haal
asseblief. Voltooide
vorms moet dringend
voor einde Februarie
2022 ingehandig word.

BOEKE

Daar is steeds leerders wie
se boeke nie oorgetrek is nie.
Asb. ouers ons kinders se
boeke verniel. Die diktate
wat uitgedeel is moet slegs
met plastiek oorgetrek word.

BUSGELD

R500 per leerder per maand.

Geen beurse vir
busgeld nie.

Belangrike inligting rakende die
Voortrekkers.





Elke Dinsdag
Tyd: 14:00 – 15:00
Ledegeld is R500 per kind
per jaar.

Rekenaarklasse
Maandag 14:00 – 15:00
Eie vervoer

KRIEKET
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WATERKASKENADES
Dit is sulke tyd!!

Ons 0/11A-krieketspan verloor
teen Grey D met 9 paaltjies.
Ons 0/13A-krieketspan wen teen
Fichardtpark A met 17 lopies. Man
of the match: Jarryd vir sy
kolfwerk 49 lopies en Justen vir sy
“bowling” 15 vir 3 na 4 overs.Goeie
werk manne!!

Datum: 21 Februarie
Neem asb. kennis dat weens
die voorspelling van reën en
donderweer die
waterkaskenades uitgestel
word tot Maandag,
21 Februarie 2022. Dit is buite
ons beheer en ons stel die
kinders se veiligheid eerste.

Sterkte
aan die
0/13
rugby
oefengroep wat deelneem
aan die Jacobsdal sportfees.
Die aandreeks begin
volgende week. Sien die
week program. Gaan groot
manne!!

Items te koop, want as jy met water
speel raak mens LEKKER HONGER, is:
Pannekoek @ R5
Slap Chips @ R10
Ysbere @ R10

Hierdie mag jy nie mis nie!!

Atletiek

Kennisgewings
Donderdag, 17 Februarie
Motheo/Gariep Atletiek
Skool kom 13:50 uit.
Skaak 14:00 – 15:00 (RO-Klas)

LEKKERBEK…

die snoepie kan nie wag om
julle te bederf nie…
Maandag: Hotdogs R10
Dinsdag: Gesondheidsbroodjie
R10
Woensdag: Slap Chips &
Russian stukkies R10
Donderdag: Chicken Burgers
R15
Vrydag: Verrassing

VCSV
Laat jou lewe aan die Here oor en
vertrou op Hom; Hy sal sorg.
Psalm 37:5

LEERDERRAAD SE GEDAGTE
Sukses begin altyd met die
saadjie van entosiasme.

Skaakoefeninge
Donderdag middag
Tyd: 14:00 tot 15:00
Plek: Spelers kom voor die ROklas bymekaar.
Koste: Geen
Eie vervoer asb.
Kontak juf. Marita de Kock.

Vrydag, 18 Februarie
SMT-vergadering
Saterdag, 12 Februarie neem 24 atlete van
Laerskool Bloemfontein aan die
Fichardtpark byeenkoms deel.

WATERKASKENADES trek
gewoneklere en ‘n
swembroek aan.

Ons atlete presteer pragtig. Baie geluk
Bloemies!!

Skool kom 13:50 uit.

Hulle uitslae lyk as volg:
Atleet
Item
Plek

Zonica Kroukamp
Theané Ras
Anina Snyman
Zimla Faku
Mia-Leigh
Engelbrecht
Refilwe Tyandela
Thuli Moeketsi
Danyel Osch
Jarryd Lubbe
Ethan Auld
Eugene Jansen

Hoogspring
80 m
Gewigstoot
Gewigstoot
Hoogspring

4
5
4
4
3

Spiesgooi
100m
Hoogspring
Gewigstoot
1 500m
stap
1 500m
stap

5
6
6
5
1
2

Ethan Auld wen ‘n medalje vir die die
beste seuns atleet in middelafstanden stap afdeling.
Baie geluk Ethan!!

KUNS- & KREATIWITEITSKLASSE
Kunsgeld: R130 per kwartaal
vooruitbetaalbaar vir eerste
3 kwartale.

Maandag, 21 Februarie
Skool kom 13:50 uit.
Rekenaarklasse 14:00 – 15:00
Dinsdag, 22 Februarie
Skool kom 13:50 uit.
Voortrekkers 14:00 – 15:00
Kuns Gr. 1-3 (13:50 – 15:00)
Woensdag, 23 Februarie
Skool kom 13:50 uit
Kuns Gr. 4 – 7 (13:50 – 15:00)
Rugby aandliga 0/13 teen PBS
Donderdag, 24 Februarie
Skool kom 13:50 uit.
Skaak 14:00 – 15:00 (RO-Klas)
Rugby aandliga 0/11 teen PBS

Seuntjie sit saam met sy ma in die kerk
en gedurende nagmaal tyd vra die
seuntjie vir sy ma wat in die klein
glasies is. Sy ma antwoord en sê dit is
nagmaalwyn. Toe die ouderling verby
kom skree die seuntjie: “Hou maar
verby oom, my ma drink whiskey!!!”
Gammat kyk vir oulaas na sy
oorlede pel in die kis en sê: “Dja,
djy het mossie innie hemel of innie
hel geglo nie, en nou lê djy hie, all
dressed up and nowhere to go!!”

