Laerskool Bellville-Noord

Naskoolsentrum
Selfoon: 076 465 8526 (Whatsapp, SMS)
Telefoon: 021 948 3654 uitbr. 4
E-pos: devriess@bnprim.co.za
Missie
Ons leer, speel en ondersteun ons maats
terwyl ons bou!
Visie
Om ‘n veilige, gelukkige en ondersteunende diens te lewer aan die kinders
en ouers van die skool.
Slagspreuk
Leer lekker, speel saam en bou groot
Voorskoolsorg

Naskoolsorg

Vakansiesorg

Ons sluit stiptelik om 17:30

3

SMS/ Whatsapp – 076 465 8526

word slegs gebruik wanneer ouers
inligting ten opsigte van afwesigheid, laat aankoms of dringende
boodskappe aan die NSS wil verskaf. Maak seker dat die kind se naam en
graad duidelik aan die boodskap gekoppel word.

Alle boodskappe moet ons voor

11:30 bereik.

Voorskoolsorg - VSS
Tye: 06h00 – 07h30

Twee persone aan diens

Ontbyt ingesluit
Voltyds : R230-00 per kind
Eenmalige/NOOD bywoning: R20-00 per dag
Plek: Naskoolsentrumkantoor Ingang: Van der Stelstraat

Buitemuurse aktiwiteite
Geskrewe bevestiging word (elke kwartaal) vir u kind se aktiwiteite benodig,
en u sal daarvoor ‘n aktiwiteitstrokie kry om in te vul.
 Indien dit nie terugbesorg word nie, word die NSS verantwoordelik gehou
indien kinders nie aktiwiteite bywoon nie.
Geen leerling sal na aktiwiteite gestuur word sonder ‘n voltooide vorm nie. Stel ons
skriftelik in kennis indien u kind se aktiwiteite verander of gekanselleer word Kinders
word na buitemuurse aktiwiteite gestuur soos deur die ouers aangedui op hul
aktiwiteitstrokie (graad R, graad 1 en graad 2 word begelei na en vanaf
aktiwiteite op die skoolterrein.


Studietyd by NS


Leerlinge bring hul eie skryfbehoeftes om hul huiswerk te doen.

Klaskamerveranderinge 2021

Daaglikse roetine

Vakansieklubreëls

07:15

Vakansieklub begin



08:30

Ontbyt



09:00

Vryespel / Kuns /
Bak-en-brou /Speletjies

12:15

Middagete

13:45

Vryespel / Kuns
Bak-en-brou / Speletjie

16:00

Opruiming

16:30

Vryespel

Vakansieklub verdaag stiptelik om 17:30
‘n Kontantboete van R50 sal gehef word as
ouers leerlinge laat kom haal.








Moet asseblief nie die register in die oggend teken nie.
Teken slegs as u u kind/ers in die middag oplaai.
Elke leerling moet sy / haar eie, duidelik gemerkte sak bring
vir hul besittings.
Alle besittings moet duidelik gemerk wees, aangesien ons
na elke vakansie baie verlore items het.
Die personeel neem geen verantwoordelikheid vir enige
duur speelgoed of klere wat leerlinge verloor nie.
Hou asseblief duur items by die huis.
Indien ‘n leerling se gedrag nie na wense is nie, sal ons die
ouers dadelik skakel om die leerling te kom haal.
“Scooters”, skaatsplanke/Jay-boards en rollemskaatse
word toegelaat (geen fietse nie).
Veiligheidstoerusting
moet
gedra
word:
skoene,
handskoene, knie- en elmboogbeskerming.

Reëls van Naskoolsentrum
Oplaai van u kind en afwesigheid



Indien ouers versuim om die NSS in kennis te stel dat hul kind/ers afwesig is, sal ‘n R10boete per oproep gehef word.
Ouers versuim om ons in kennis te stel in die volgende gevalle:
 Leerlinge gaan huis toe saam met ‘n maatjie;
 Leerling gaan na ‘n partytjie en word deur iemand anders afgehaal.

Skriftelike kennisgewing
Een (1) kalendermaand skriftelike kennis moet gegee word indien u kind die NSS verlaat
of wil verander van voldag, halfdag of noodgeval .

Selfoon- en skooluniformreëls.









Die skoolreëls soos uiteengesit in die prospektus geld steeds vir NSS-leerlinge solank
hulle op die skoolgrond is. Let asseblief daarop dat die volgende reëls geld ten
opsigte van selfone en skooluniforms vir NSS-leerlinge.
Skooluniform.
Die skooluniform mag nie gedeeltelik gedra word nie. Dit moet die hele tyd volledig
gedra word. Leerlinge by NSS moet ander klere saambring of hul skooluniform
volledig dra vir die tyd wat hulle by die NSS moet wees.
Selfone.
Slegs gr 6- en 7- leerlinge mag hul selfone skool toe bring. Die selfoon word
ingehandig by die NSS- toesighouer en dit sal in veilige bewaring gehou word
totdat die leerling huis toe gaan. Hierdie reëls word afgedwing om die volgende
redes:
Die veiligheid van die selfoon.
Die gebruik van selfone gedurende studietyd is ontwrigtend en die leerlinge doen
nie hul huiswerk nie.

Skoolreëls




Die skoolreëls dien as riglyn waarbinne die leerlinge hul volle potensiaal kan
ontwikkel en verdraagsaamheid teenoor mede-leerlinge en onderwysers kan
aanleer.
Die word in die Gedragskode breedvoerig uiteengesit.

Dissipline/Straf/Gedragskode






Om hoofsaaklik deur positiewe beïnvloeding en, waar nodig, deur billike en
regverdige tugmaatreëls,die kind te lei om gesag te aanvaar en toenemend selfdissipline toe te pas.
Die skool het, soos die Wet verplig, ‘n gedragskode opgestel waarvolgens
bogenoemde filosofie verwesenlik kan word. Ouers/voogde moet ‘n onderneming
teken wat verklaar dat hulle die gedragskode van die skool onderskryf en
sal toesien dat hulle kinders dit nakom

LAERSKOOL BELLVILLE-NOORD NASKOOLSENTRUM (NSS)
Van der Stelstraat Bellville 7550

Telefoon: 021 948 3654 uitbr. 4

Sel : 076 465 8526

E-pos: devriess@bnprim.co.za

Ons sluit 12:30 op die 15de Desember 2020.
NSS IS GESLUIT : vanaf Dinsdag,15 Desember 2020 tot Vrydag, 8 Januarie 2021

VOORUIT-BESPREKING :
Week 1:11-15 Jan.

Januarie 2021 vakansie :
Week 2: 18-22 Jan. en Week 3: 25 -26 Januarie 2021

Geagte Ouers /Voogde
Die doel van hierdie brief is om u aan sekere inligting te herinner. Ons vra dat u so spoedig moontlik
u bespreking vir die Vakansieklub sal maak. Neem asseblief kennis van hierdie inligting, aangesien
dit sal verseker dat ons vir u die beste diens kan lewer.
Leerlinge wat nie normaalweg by die NSS ingeskakel is nie, mag met plesier ook die vakansieklub
bywoon. Koste hieraan verbonde is: Bywoning en aktiwiteite R300.00 per week. Ouers mag besluit
of hulle wil bespreek. Betaling sal op ‘n kontantbasis geskied. Betaal asseblief by me. Sharon de
Vries in die NSS-kantoor vóór of op Maandag, 1 Desember 2020, om 17:15.
Indien u kind nie by die NSS ingeskryf is nie, wil ons u vriendelik versoek om die aangehegte
aansoekvorm te voltooi en saam te bring as u kom betaal.
Ons gaan vir ons leerlinge soveel aktiwiteite as moontlik aanbied om die vakansie interessant te
maak.
(Leerlinge reeds by NSS.) Ons kosteberaming per leerling by NSS is R75.00 vir die week.
Moedig u kinders aan om versigtig te kies aangaande die Vakansieklub. Leerlinge mag óf die
Vakansieklub bywoon óf hul kan by enige ander skoolaktiwiteit inskakel. Dit is ongelukkig nie vir ons
moontlik om leerlinge heen en weer te vergesel nie.

Daaglikse roetine

07:15
begin

08:30
10:00

/Speletjies
12:15
13:45
Speletjies
16:00
16:30

Vakansieklub
Ontbyt
Vryspel / Kuns /
Bak-en-brou
Middagete
Vryspel / Kuns
Bak-en-brou /
Opruiming
Vryspel

Vakansieklub verdaag
stiptelik om 17:30

Vakansieklubreëls








Moet asseblief nie die register in die oggend teken nie. Teken slegs as
u u kind/ers in die middag oplaai.
Elke leerling moet sy / haar eie, duidelik - gemerkte sak bring vir hul
besittings.
Alle besittings moet duidelik gemerk wees, aangesien ons na elke
vakansie baie verlore items het.
Die personeel neem geen verantwoordelikheid vir enige duur
speelgoed of klere wat leerlinge verloor nie.
Hou asseblief duur items by die huis.
Indien ‘n leerling se gedrag nie na wense is nie, sal ons die ouers
dadelik skakel om die leerling te kom haal.
“Scooters”, skaatsplanke/Jay-boards en rollemskaatse word toegelaat
(geen fietse nie).
Veiligheidstoerusting moet gedra word: skoene, handskoene,
knie- en elmboogbeskerming.

GENOTPAKKIE-KEUSE:
Ons wil voorstel dat ouers van graad R- leerlinge wel genotpakkies vir hul kind/ers bestel.
(Die jonger kinders verstaan nie dat die genotpakkies deur hul ouers bestel moet word nie, maar dink dat hulle almal ‘n
pakkie moet kry.) Slegs kontant, asseblief vooraf bespeek.

Die volgende pakkies sal beskikbaar wees op Vrydag,15
Dui aan op die besprekingsvorm
R 30,00

en 22 Januarie.

Sluit in: Klein sjokolade ,Suiglekker ,Sagte jellie-lekkers, Lays-skyfies en gaskoeldrank .

Die uwe
Me. S. N. de Vries

