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23 Mei 2019 
 
Omsendskrywe 18/2019 
 
Geagte Ouers 
 
1. JUNIE-EKSAMEN 

Ek ontvang navrae van ouers met betrekking tot die sogenaamde “blok” van leerders op dae 
waartydens daar nie eksamenvakke geskryf word nie.  Die volgende inligting is van toepassing: 
 

1.1 Die Wes-Kaap Onderwysdepartement is baie duidelik in hul beleid dat geen leerders mag tuis bly op 
dae waartydens daar nie eksamen geskryf word nie.  Leerders moet dus vir die volle duur van die 
eksamen by die skool wees.  Slegs graad 12-leerders mag “blok”. 
 

1.2 Ek versoek opnuut dat u asseblief nie leerders sonder toestemming of kennisgewing gedurende die 
week vanaf die koshuis verwyder nie, aangesien ons dan geen beheer oor afwesigheid van leerders 
het nie en dus ook geen verdere verantwoordelikheid vir die welsyn van u seun kan aanvaar nie. 
 
Ouers wat seuns sonder toestemming by die koshuis self kom, of laat haal, sal hom blootstel aan die 
onmiddellike opskorting van koshuisinwoning.  U samewerking word werklik waardeer. 

 

2. SPORT GEDURENDE DIE AFGELOPE NAWEEK 
2.1 Rugby vs Hoërskool Outeniqua 

Alhoewel die meeste van ons spanne hul wedstryde verlede Saterdag gewen het, het ons vasgeval 

met sekere van ons A-spanne.  Ek besef dat dit seker veral ‘n moeilike Saterdag en Sondag was vir 

die ouers wat in die George-omgewing woonagtig is.  Graag wens ek al die spanne geluk wat hul 

wedstryde gewen het.  Al ons seuns en spanne se uitslae en wedstryde is vir ons belangrik. 
 

Die wedstryduitslae lyk soos volg: 
 

o.14A: 0 - 58 (Hoërskool Outeniqua) 
o.14B: 7 - 35 (Hoërskool Outeniqua) 
o.14C: 19 - 14 (Oakdale) 
 

o.15A: 17 - 19 (Hoërskool Outeniqua) 
o.15B: 33 - 0 (Oakdale) 
o.15C vs Curro: 24 - 19 (Oakdale) 

o.16A: 17 - 10 (Oakdale) 
o.16B: 27 - 5 (Oakdale) 
o.16C: 27 - 10 (Oakdale) 
o.16D vs HS Knysna 16A: 52 - 5 (Oakdale) 

o.19A: 17- 23 (Hoërskool Outeniqua) 
o.19B: 26 - 29 (Hoërskool Outeniqua) 
o.19C: 17 - 0 (Oakdale) 
o.19D: 27 - 0 (Oakdale) 
o.19E vs HS Knysna 19A: 19 - 24 (Hoërskool Knysna) 
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Graag bedank ek ons seuns vir hul netjiese voorkoms, optrede langs en op die velde, asook die wyse 

hoe hul die skool verteenwoordig het.  Ons seuns het pragtig gesing en te alle tye hul karakter van 

trots geopenbaar.  Baie dankie aan al ons leerders en ouers vir hul teenwoordigheid en 

ondersteuning. 

 

2.2 Fietsry 

Pieter W de Jager het die naweek aan die 360 One MTB Challenge in Oudtshoorn deelgeneem en die 

120km met sukses afgelê.  Baie geluk. 

 

2.3 Dubbelkamp 

Markus Viljoen, ‘n graad 9-leerder, het op 12 Mei 2019 aan die Eden Duathlon (Dubbelkamp) 

kampioenskappe in Wildernis deelgeneem.  Hy het eerste in sy ouderdomsgroep met ‘n tyd van 34 

min 51 sekondes gekom.   

 

Markus is gekies vir die Eden-span wat aan die Suid-Afrikaanse kampioenskappe in Kaapstad op 29 

en 30 Junie 2019 gaan deelneem.  Baie geluk Markus! 

 

3. REDENAARS NEEM AAN DIE SEMI-FINAAL DEEL 

Graag wens ons vir Wian Beetge (graad 11) en André Goedhals (graad 9) baie sterkte toe vir hul 

deelname aan die ATKV Semi-finale redenaarskompetisie op George vandag.  Ons het baie vertroue 

in hierdie twee manne. 

 

4. EISTEDDFOD INSKRYWINGS 

Leerders wat vir die Eisteddfod wil inskryf, kan by mev. Tess Botes inskryf.  Die inskrywings sluit op 

10 Junie 2019. 

 

5. HEMELVAARTDIENS – DONDERDAG 30 MEI 2019 

Volgende Donderdag 30 Mei 2019 is ‘n normale skooldag, maar sal ons die normale Hemelvaartdiens 

om 08:00 in die Eetsaal van die koshuis aanbied.  Die seuns sal na afloop van die diens na die skool 

beweeg vir aflê van die dag se eksamens.  Ons seuns se Geestelike versorging bly vir ons uiters 

kosbaar. 

 

6. OAKDALE-ONDERSTEUNERSVERGADERING – DONDERDAG 30 MEI 2019 

Alle ouers in die George, Oudtshoorn, Mosselbaai en Knysna-omgewing word uitgenooi na ‘n baie 

belangrike Oakdale-Ondersteunersklubvergadering op Donderdag 30 Mei 2019 om 18:30 by Down 

to Earth (Heroldsbaai) net buite George.  Ek versoek veral ons graad 8-ouers om dit by te woon en in 

te skakel by hierdie groep entoesiastiese ouers. 

 

7. SELFOONGEBRUIK EN BETROKKENHEID VAN LEERDERS BY SOSIALE MEDIA 

Ek het reeds in ‘n paar nuusbriewe vanjaar ons ouers se aandag gevestig op hul verantwoordelikheid 

rakende die verantwoordelike gebruik van u kind se selfoon.  Ek beklemtoon die volgende aspekte 

van belang: 

 

7.1 U as ouer is die verskaffer van u seun se selfoon en is dus primêr verantwoordelik vir die wyse waarop 

hy sy selfoon gebruik, veral ten opsigte van sosiale media en boodskappe wat hy stuur. 

 

7.2 Dit is baie duidelik dat al ons seuns nie hul verantwoordelikheid ten opsigte van die sinvolle gebruik 

van die selfoon besef of nakom nie.  Hierdeur word die naam van die skool in gedrang gebring, maar 

ook die beeld van mede-leerders ernstig benadeel of afgebreek. 
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7.3 Gedurende die week het ons opgemerk dat een van ons leerders ‘n groep geskep het wat daarop 

gemik is om met mede-leerders op sosiale media te spot of hul af te breek.  Ons het ook die name 

en telefoonnommers gerekordeer van alle sogenaamde “followers”, asook dié wat ongevraagde 

kommentaar gelewer het.  Die groep was gekoppel aan die skool se naam en het elke inskrywing dus 

ook die skool se naam ernstig in gedrang gebring. 

7.4 Optrede van die skool: 

 

- Dit is duidelik dat van ons seuns nie verantwoordelikheid aanvaar met betrekking tot die gebruik 

van hul selfone nie en ook nie weet hoe om hul betrokkenheid by sosiale media te bestuur nie. 

 

- Ons het ‘n instansie genader wat ons vervolgens met behulp van forensiese tegnologie gaan 

bystaan om die administrateurs en skeppers van groepe op sosiale platvorm op te spoor wat die 

skool of die skool se naam hierby betrek. 

 

7.5 Ek versoek asseblief opnuut ons ouers om met u seun te gesels en te kyk hoe hy sy foon bestuur. 

 

7.6 Aangeheg vind u ook die skool se beleid met betrekking tot sosiale media wat asseblief deur u en u 

seun onderteken moet word en by sy registeronderwyser ingehandig word. 

 

Ek dank al ons ouers vir u samewerking in hierdie verband. 

 

Vriendelike groete 
 
 
 
     A.J. LATSKY 
    SKOOLHOOF 


