
 
“Waar kinders die reg het om hulle potensiaal ten volle te ontwikkel en uit te leef“     
 "Where children have the right to develop their potential and live it to the fullest“ 

 

SKULPIENUUS 1 VAN 2022 
 

Baie dankie vir die voorreg om weer aan die begin van die splinternuwe jaar 

hierdie Skulpienuus aan u te bring.  Welkom aan almal wat nuut is by ons. 

 

Ons gaan hierdie jaar weer met trots hande vat en die beste gee vir al ons 

kleuters by Seeskulpie.  Hier word elke kind se potensiaal ten volle ontwikkel met 

„n GROOT hart. 

 

Seeskulpie se personeel is „n fantastiese span wat omgee vir 

kleinkindontwikkeling.  Ons wil hulle bedank vir hulle unieke bydrae tot die 

kleuters se groei en ontwikkeling. 

 

 

COVID 19 - REGULASIES 
 

Ons laat ons ouers in die toekoms toe om die skool binne te kom en die 

kindertjies na hulle klassies te neem.  In die middae sal die personeel self die 

kindertjies gaan haal en uitbring. 

 

Indien u kind een van die volgende simptome het – moet hulle asseblief nie 

skool toe stuur nie: 

 

 Hoes 

 Koorsig is 

 Kort van asem is 

 „n Seer keel het 

 Met iemand kontak gehad het wat Covid positief is en simptome 

ontwikkel het. 

 

  



FAMILIEDAG 
 

Ons is so opgewonde om weer „n familiedag te hou.  Die familiedag is op 

Saterdag, 12 Maart 2022.  Ons gaan hierdie jaar die kaskarwedstryd met „n 

“Colour run” vervang. 

 

 

 

EERSTE KWARTAAL FANTASIEDAE 
 

Ons beplan lekker fantasiedae met pryse vir ons kleuters. 

 

4 Februarie nooi die Graad R maats al die ander kleuters uit na hulle bekende 

“t” partytjie.  Dit neem „n vorm van “high tea” aan en die kindertjies moet 

asseblief soos ouma en oupa aantrek. 

 

14 Februarie gaan ons „n Valentynsdag fantasiedag hê. 

 

 

 

BELANGRIKE DATUMS 
 

4 Februarie  - Graad R “t” partytjie 

14 Februarie  - Valentynsdag 

 

12 Maart    - Gesinsdag 

21 Maart   - Publieke Vakansiedag 

25 Maart   - Opvoedkundige Program sluit vir eerste kwartaal 

 

12 April   - Opvoedkundige Program begin vir tweede kwartaal 

 

INDIVIDUELE FOTO’S 
 

Vernon en Annaliza van Timeless Photography het hierdie jaar weer die 

pragtigste foto‟s van ons kleuters geneem.   Die ouers wat onderneem het om 

die skoolfoto‟s teen die 7de Februarie 2022 te betaal moet asb die bewys vir 

Samantha e-pos by admin@seeskulpie.co.za. 

 

  



 

VEILIGHEID 
 

Ons wil weereens dit onder u aandag bring dat 

Seeskulpie bedags verantwoordelik is vir u kind se 

veiligheid.  Help ons asb om dié taak te vergemaklik deur 

ons in te lig indien iemand anders as uself die kinders kom 

haal. U kan 'n oproep maak sodat Samantha dit in die 

boodskapboek kan skryf. 

Ons wil dit onder u aandag bring dat GEEN kind saam 

met 'n maatjie sal huis toe gaan indien u nie die skool 

toestemming gegee het nie. 

 

Ons vra dat die ouers asseblief stadig moet ry op 

Seeskulpie se grond.  Spoedbeperking is 25km/h 

 

 

 

 

NASORG 
 

Ons wil ons Seeskulpiekombuis bedank vir die lekker kos wat hulle elke dag vir 

ons kindertjies maak.  Weekliks sal die kinders vis, hoender, vleis, pasta of 

souttert kry.  Ons kleuters kry ook vrugte en groente in seisoen. 

 

Hou die kennisgewingsbord dop vir die spyskaart van die dag. 

 

Ons gee ook „n namiddag happie wat bestaan uit pannekoek, vrugte, ysies, 

koekies en tee, jellie, springmielies of koek. 

 

Ons vra dat indien u laat gaan wees om u kinders op te tel by nasorg, u asb die 

skool sal kontak.  Dit is onregverdig om u kind en ook die nasorgpersoneel te 

laat wag as hulle nie seker is of u laat gaan wees nie. Ons sluit om 17:00 en 

daarom sal die personeel dit waardeer as u hul kan inlig.  

 

Indien u nie die skool kontak nie en u kind na 17:30 kom haal, sal die skool „n 

boete van R100 hef.  Ons onderwysers het ook „n verantwoordelikheid teenoor 

hulle huishouding. 

  



 

SEISOENSVERANDERING – “MY KOPPIE KRIEWEL” 
 

Luise is klein vlerklose parasitiese insekte wat op mense teer om te oorleef.  Hulle 

het harige plat lywe en kloue waarmee hulle hulle aan die kopvel vas heg.  

Hulle leef naby aan die vel vir warmte en suig klein hoeveelhede bloed vanaf 

die kopvel.  Die vroulike luis lê eiertjies of nete wat stewig aan die haarskag 

vasheg.  Die nete lyk soos klein wit graankorreltjies. 

 

Luise is „n algemene probleem by kinders.  Dogters het „n groter kans om 

besmet te word.  Luise floreer op skoon en goedgewaste hare. 

 

Om kopluise te beheer, word daar een maal per week kopinspeksie by die 

skool gehou ((veral tydens seisoensveranderings)).  Indien daar „n besmetting 

is, word meer as een persoon se opinie ingeroep om seker te maak.  Die ouers 

(gewoonlik die ma) word geskakel vanuit die kantoor en die kleuter moet so 

gou as moontlik huis toe gaan om oordrag te voorkom.  Dit is die Departement 

van Gesondheid se wet dat ons besmette kindertjies moet huis toe stuur. 

 

Dit is die ouers se verantwoordelikheid om die behandeling / medikasie te koop 

en toe te dien. 

 

Wanneer die kleuter terugkom skool toe, volg „n kopondersoek deur die 

skoolhoof en „n onderwyseres in die teenwoordigheid van die ma.  Slegs as 

daar geen teken van nete (oud of nuut) op die kop is nie, mag die kleuter 

terugkom skool toe. 

 

AFVALMATERIAAL 
 

Seeskulpie maak gebruik van enige afvalmateriaal vir handaktiwiteite.  

 

Stuur asb vir ons enige van die volgende:   Plastiek bakkies en houers vir sand 

ingooi, bv Milo blik, plastieksakke, papbokse, ou sade, pitte, pasta, pillehouers, 

ou klerasie en skoene.  Ons benodig ook afvalpapier.  

 

Stuur asseblief ou fotostaatpapier soos ou lesingsmateriaal na Seeskulpie. 

 

 

 

 

 



MERK ASSEBLIEF ALLES 
 

 

 

Alles wat die kinders bedags skool toe bring moet 

asb duidelik gemerk word.  Die kinders herken nie hul 

eiendom nie en dit sal ons taak baie vergemaklik 

indien goedere gemerk is. Baie min kinders weet 

werklik wat mamma vanoggend vir hom/haar 

aangetrek het. 

 

 

GEEN HOED GEEN SPEEL 
 

Met die warm Langebaan se son is daar 

besluit dat die kindertjies altyd „n hoedjie 

moet op hê as hulle buite speel.  Hoedjies 

kan by die kantoor bestel word teen R70 „n 

hoedjie. 

 

 

 

FOOIE 
 

Graag wil ons onder u aandag bring dat alle skoolfondse asseblief stiptelik voor 

die 7de van die maand betaal moet word.  Dit is „n reuse taak om agterstallige 

fooie na te spoor en dit bemoeilik ook die afsluiting van die boeke en betaling 

van uitgawes. 

 

Slegs skoolfooie mag in die skool se rekening inbetaal word.  Alle ander fooie 

moet in kontant betaal word. 

  



 

KOSBLIKKE 
 

 

 

Dit is belangrik dat kinders voedsame kos 

in hul blikkies kry. Dit is veral nou belangrik 

om ook ekstra vrugte te eet om ons te 

begin beskerm teen die winter se kieme. 

Pak „n bruinbroodjie in met „n kasie en 

vrug of joghurt.  

 

 

Die kinders MAG geensins koekies, chips en lekkers in hul kosblikke kry nie!   

Sjokolade smeer (Nutella) is ook ongesond. 

 

SNOEPIE 
 

 

Ons het op „n Vrydag „n Skulpiebederfdag en hulle R10 “koop” vir hulle iets 

lekker.  R8 is vir die bederfie en R2 is vir die water in ons klassies.  Dit geniet hulle 

NADAT hulle hul gesonde kosblik geëet het.  Ouers moet asseblief nie nog 

lekkers op hierdie bederfdae inpak nie. 

 

DIEREKOS 
 

 

Ons wil alle ouers vra om enige oorskiet 

groente, vrugte en brood skool toe te stuur.  

Ons kindertjies geniet dit vreeslik om die diere 

te gaan voer met kossies wat mamma vir die 

diertjies ingepak het. 

 
 

 

  



BUITEMUURSE AKTIWITEITE 
 

Aangeheg „n lys van buitemuurse aktiwiteite wat hierdie jaar by Seeskulpie 

aangebied gaan word.  Voltooi die pamflet en stuur dit terug skool toe.  Die 

aanbieder van die kursus sal dan vir u „n koevertjie stuur waarin u die geld moet 

plaas.  Die geld kan in die skool se blou posbus geplaas word. 

 
ITEM DAG 

AANGEBIED 

NAAM VAN  

AANBIEDER 

KOSTE 

Beaux-Arts 

Pottery 

Dinsdag 

Vanaf 3 jaar 

Tannie Tracey 

079 812 4505 

R130 Registrasie 

R460 per kwartaal 

Ballet  Donderdae 

Vanaf 5 jaar 

Tannie Rethea/Linda 

083 414 0060 

R100 registrasie 

R860 per kwartaal 

Kumon Maandag en 

Woensdag 

Tannie Sonette 

063 963 5593 

R350 registrasie 

R580 per maand 

RuggaRoots Vrydae 

 

Oom Heinrich 

072 474 2933 

R99 registrasie 

R280 per maand 

FunGym Vrydae Tannie Elmarie 

073 336 6640 

R100 registrasie 

R450 per kwartaal 

Musieklesse Privaat Eric 082 843 9872 

Felecia 062 434 9932 

Ash-Lee 083 255 1041 

Jeff 082 554 0378 

Klavier en houtblaas 

Viool en tjello 

Koperblaas 

Kitaar 

 

Graad R 

 

Gratis buitemuurse aktiwiteite sluit die volgende in:  tennis, Audiblox en Musiek 

Studio. 

 

Moet asseblief nie die geld in die Seeskulpie bankrekening inbetaal nie. 

 

SEESKULPIE KLERE 
 

Bestel en betaal asseblief Seeskulpie klere by Sam by die kantoor.  Die 

sluitingsdatum vir bestellings is 18 Februarie 2022.  Dra asseblief hierdie mooi 

klere op Maandae, Woensdae en Vrydae. 

Onthou om julle klas T-hemp te bestel.  Dra dit vir ons familiedag. 

  



 

BAIE BELANGRIK 

 

Kinders moet asseblief 

 

Minder TV kyk 

Minder TV en Ipad speletjies speel 

Gesonder eet 

Vroeër gaan slaap 

Ontbyt eet 

 

Praat asseblief suiwer Afrikaans tuis.  Moet asseblief nie tale meng nie. 

 

 

SOSIALE MEDIA 
 

Gaan besoek ons gerus ook op facebook en “like” en “share” ons blad. 

 

Sterkte vir die res van die kort en besige kwartaal! 

 

 

 

Seeskulpiegroete 
 


