
 

27 Januarie 2021 

Beste Paul Roos-ouers 

Welkom terug. Ons vertrou u en u families is veilig en gesond.  

Ons wil graag ons meegevoel betuig met daardie PRG-families wat gedurende die 
vakansietyd a.g.v. die Covid-pandemie trauma of lewensverlies ervaar het.  

Soos ons 2021 afskop met Covid-19 in ons midde, is dit weereens belangrik dat ons ’n 
koelkopbenadering, aanpasbaarheid, en geduld aan die dag lê om die pandemie suksesvol te 
bestuur. Ek wil graag versoek dat u die skool se besluitneming en beplanning in hierdie 
moeilike en onsekere tyd sal ondersteun. Alle besluite word na lang oorweging en in belang 
van ons personeel en seuns geneem. 

Op hierdie stadium het die Departement van Basiese Onderwys ’n aanpassing aan die 
skoolkalender voorgestel ten einde die twee verlore akademiese weke in te haal. Daar is 
egter nog geen finaliteit hiermee bereik nie. Selfs al word die kalender nie aangepas nie, is 
ons as ’n personeel vol vertroue dat die verlore akademiese tyd ingehaal kan word, en ons as 
’n personeel sal verseker dat dit gebeur. Vakspanne is besig met beplanning wat ook ’n 
gebeurlikheidsplan insluit indien skole genoodsaak word om later die jaar weer te sluit.  

Vanaf 8 Februarie sal daar aan grade 9 - 12 akademiese werk gegee word wat die 
akademiese druk in die eerste kwartaal sal verlig. Meer inligSng in hierdie verband sal 
eersdaags aan die leerders gekommunikeer word op die WhatsApp-groepe.  

Op hierdie stadium beplan ons om drie graadgroepe per dag terug te bring. Hierdie besluit 
sal egter eers volgende week gefinaliseer word wanneer meer riglyne van die Departement 
van Onderwys ontvang is en met inagneming van die infeksiekoers. Ons ondersoek ’n 
prakSese en veilige manier om ons seuns so spoedig moontlik in ’n normale skoolroeSne en 
terug by die skool te kry.  

Ons is vasbeslote om, soos in die verlede, in 2021 gehalte onderwys te bied en die 
akademiese vordering van ons leerders te verseker terwyl die veiligheid van ons personeel 
en seuns vir ons ’n prioriteit bly. 



Daar is nog groot onsekerheid by sportunies oor waUer wedstryde sal plaasvind al dan nie. 
Ons besef dat sport ’n kardinale rol speel in die ontwikkeling van ons seuns en ons sal alles in 
ons vermoë doen om die sportprogram so spoedig en normaal as moontlik te laat verloop.  

Hou asseblief die webtuiste dop vir belangrike inligSng soos die situasie ontvou, ingesluit 
inligSng rakende die kalender en sport- en kultuuraangeleenthede wat reeds gekanselleer is. 

Ons sien ongelooflik daarna uit om ons leerders terug te verwelkom en ons glo dat 2021, ten 
spyte van die uitdagings, ’n fantasSese jaar vir die Paul Roos-familie gaan wees.  

Semper Splendidior 
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