CURRO
Durbanville
U it

ga w

e3-

August

(021) 976-6377

us 2020

curroprimary@curro.co.za

Communiké

www.curro.co.za

11

Jesse Donker (Gr. 1)

Annabelle Gulley (Gr. 3)

Welkom aan al
ons nuwe leerders!

Jana Muller (Gr. 3)

Stephan Groenewald (Gr.1) Michaela Weber (Gr. 6)

Brahm Visser (Gr. 4)

Hannah Olujobi (Gr. 5)

Anja Muller (Gr. 5)

Charlotte Parris (Gr. 1)

Brandon Hullie (Gr. 1)

Mauricio D’Emiljo (Gr. 2)

Georgia Steenkamp (Gr. 1) Calliope Summers (Gr. 5)

Mia-Cecilia Kriel (Gr. 5)

Luca Human (Gr. 5)

Kayden Priar (Gr. 1)

John Olujobi (Gr. 1)
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Dit is met groot hartseer dat
ons van Juﬀrou Reneva
Doman moet afskeid neem. Sy
het ‘n groot verskil in ons skool
gemaak. Juﬀrou Reneva, jy sal
gemis word deur ouers,
kinders en onderwysers.
Ons wens jou alle
voorspoed vir jou
nuwe toekoms in
Tyd om !
et
Quatar toe!
te gro

Welkom

Totsiens

Welkom aan ons nuwe kollegas

Liaan Ashlin (Gr.3)
Melissa Coetzee (Gr.2)

Zelmaré Schuurman (Gr.6)

Veels Geluk!
Die laerskool was verras toe dié groot bos blomme by
ons skool afgelewer is – 'n spesiale gelukwensing van
die Oueradvieskomitee, om Curro Durbanville se 22ste
verjaarsdag te herdenk.
As skool, is ons baie bevoorreg met 'n ouerkorps wat
ons personeel en werkers op soveel gebiede
ondersteun. Sonder hulle verbintenis en toewyding oor
baie jare, sou Curro se 22 jaar van uitnemendheid byna
onmoontlik gewees het.
‘n Groot dank met blye waardering aan alle Curro
Durbanville ouers! Nou lê die volgende 22 jaar voor.

Covid-19
2020 - Wat 'n uitdagende jaar! Ons
moes almal baie vinnig gewoond raak
aan die 'nuwe normaal' by die skool
asook die lewe in die tydperk van
COVID-19.
Curro Durbanville het baie vinnig
opgetree: 'n COVID-19 aksiespan is
saamgestel, alle voorskrifte is gevolg
en alle nodige stelsels is in plek gestel
om die leerders en personeel te beskerm. Dit sluit in siftingstasies, die dra van maskers, sosiale
afstandhouding, sanitering van hande, gereelde sanitering van klasse, ens. Sover was ons baie gelukkig
en het ons nog geen positiewe gevalle op ons kampus gehad nie. Ons hou duimvas dat dit so lank as
moontlik die geval sal bly.
Ons het ook onlangs 'n volledige inspeksie deur Stad Kaapstad gehad en dit met 'n uitslag van 100%
geslaag.
Baie dankie aan alle ouers, leerders en personeel vir julle samewerking. Saam kán ons die virus klop!
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Saalbyeenkomste
Ons mag nie meer in groot groepe bymekaar kom nie,
maar het steeds 'n behoefte om as 'n skool saam te
vergader. Die oplossing? Aanlyn-saalbyeenkomste!
Leerders hou vanaf die derde kwartaal
saalbyeenkomste in die klas. Die Nasionale lied,
geestelike boodskap, spesiale skoolprojekte,
afkondigings, skoollied ens, vind alles tydens die
byeenkomste plaas. Ons het ook al gassprekers
verwelkom by ons saalbyeenkomste. Die leerders
luister na etiket, anti boelie, ens. bookskappe, en Juf.
Olivia kry die geleentheid om met die hele skool gelyk
te gesels. Dankie Mnr. Carl vir die inisiatief. Dit het
omtrent 'n weeklikse hoogtepunt geword.

Die Etiketkomitee het kwartaal 3
afgeskop met die tema, Respek.
Leerders is die waarde daarvan geleer,
asook hoe om respek in hule daaglikse
lewens toe te pas. Die fokus was op
respek in 'n klaskamer. Dit sluit die
volgende in: respek vir my maats, my
juﬀrou, vir ander maats se besittings,
respek vir my voorkoms en respek vir
'n positiewe en leersame omgewing.
Verdere temas wat vanjaar behandel
sal word, is vriendelikheid,
verantwoordelikheid, lojaliteit,
betroubaarheid, omgee en
regverdigheid.

Etiketkomitee
Curro
tot
leerders
toon
RESPEK!

Xhosa-projek
Die Transformasiekomitee het in 2020 'n nuwe projek geloods wat fokus op
basiese gespreksvaardighede in Xhosa. Hierdie projek het ons nie net die
geleentheid gebied om die leerders meer oor diversiteit, die ontwikkeling van
taalvaardighede en die belangrikheid van inklusiwiteit te leer nie, maar ons het
ook 'n kans gekry om met sommige van die instandhoudingspersoneel in
gesprek te tree. Sommige van die instandhoudingspersoneel het gereeld oor die
interkom gehelp met verskeie uitsprake van woorde en frases, en het ook aan die
“digitale opening” wat op Vrydae plaasvind, deelgeneem. Ons verwelkom Mnr.
Paul Schoeman as die nuwe voorsitter van die Transformasiekomitee en wil
graag van die geleentheid gebruik maak om ook Me. Reneva Doman, die vorige
voorsitter, te bedank vir haar harde werk en toewyding. Ons wil graag alle
leerders aanmoedig om aan hierdie inisiatief deel te neem. Taal kan gebruik
word om te kommunikeer, maar nog belangriker, taal kan ook dien as hulpmiddel
om mekaar beter te verstaan en 'n inklusiewe omgewing te skep.
Enkosi!
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Minecraft klub
Hierdie klub is vir graad 4 tot graad 7-leerders. Slegs 10
leerders per graad sal in die klub toegelaat word om die
sosiale-distansieringsprotokol na te kom. Die leerders moet
hul eie toerusting saambring. As dit nie moontlik is nie,
moet die leerder 'n “wet-wipe” saambring, sodat die
rekenaars ontsmet kan word voordat dit gebruik word.
Graad 6 en 7-leerders oefen vir die liga en die graad 4 en
5-leerders het normale aktiwiteite.

Curro Clash Minecraft liga
Dit begin 7 Augustus tot Woensdag 23 September
2020. Die datums kan nog moontlik verander. Die liga
is net vir onder 11 en 13-leerders. Elke skool mag een
span per ouderdomskategorie inskryf. 'n Span bestaan
uit 10 leerders in die Minecraft Club van dieselfde
skool. Slegs leerders wat in die klub is, sal in die liga
kan inskryf. Al die inligting oor die liga sal in die klub
gekommunikeer word.

Ons is trots op die D5Ravens wat aan die
eerste Curro Minecraft
Clash wat 26 Junie
begin het,
deelgeneem het.
Hulle het met 4 “build
challenges” tot by die
semi-ﬁnaal
deurgedring. Hulle
het uitstekend gevaar
en net met 1 punt
verloor. Kyk uit vir
hierdie leerders in die
volgende liga!
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Graad R ‘Fun Fanatics’

Op Saterdag 14 Maart 2020, het die
graad R-leerders ‘n heerlike Fun
Fanatics-oggend by die skool gehad.
Almal het pragtig gelyk in hul gepaste
sportklere en die opwinding was groot
terwyl daar ‘n optog beweeg was vir die
opening van die oggend. Die dansie en
die kreet waarmee die verrigtinge geopen
is, is met oorgawe gedoen. Elke klas het
aan die vyf verskillende aktiwiteite
deelgeneem en dit terdeë geniet. Die
sakresies waaraan die mammas, pappas
en onderwyseresse, sowel as die
assistente deelgeneem het, was groot
vermaak vir almal. Die hoogtepunt was
natuurlik die medaljes waarmee die
leerders beloon is vir hul entoesiastiese
deelname aan elke aktiwiteit. Die oggend
is afgesluit met ‘n heerlike piekniek.
Gelukkig kon ons nog hierdie pretdag
geniet voordat ‘Lockdown’ ons getref het.
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Graad R - oneindige pret en plesier
Curro graad R-leerders geniet hulle weeklikse temas.

Ons leer van musiekinstrumente.

Graad R in die kombuis

Nagklere by die skool
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Pragtige Kuns deur ons Curro leerders

Jessica Hoﬀman - Gr 7 Isabelle Kloppers - Gr 4

Robyn Barry - Gr 5

Abigail Zietsman - Gr 7

Milla Kotze - Gr 7

Isabelle Kloppers - Gr 4

Christina Marx - Gr 4

Ngcali Dantile - Gr 5

Isabella Nesdale - Gr 5

Tanielle Eksteen - Gr 5

Grace Lynch - Gr 5

Christiaan Deetlefts - Gr

Nicolas Loots - Gr 4

Caitlyn Olkers - Gr 6
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Sarah van der Wolf - Gr 6

Milla van Deventer - Gr 5

Zenande Raqowa - Gr 4

Jessica Hoﬀman - Gr 5

Alexa Collen - Gr 5

Emily Petersen - Gr 4

Nina Dippenaar - Gr 7

Laeken Ronacher - Gr 4

Lize Vlok - Gr 7

Christina Marx - Gr 4

Grace Lynch - Gr 5

Isabella Nesdale - Gr 5
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Prestasies
Baie geluk aan Anton Nieuwoudt (Gr.3) wat vir nog 'n sportsoort
WP kleure verwerf het. Hierdie keer vir tweekamp en dit nogals in
die grendeltyd. Ons is trots op jou, Anton!

Hannah van Heerden en Risa Botha deel die
Rektorstrofee vir 2020. Risa het dit vir die eerste deel
van die jaar by haar gehou. Hier neem Hannah nou
die trofee in ontvangs vir die tweede deel van 2020.

Curro Durbanville Laerskool leerder
verkry EERSTE plek in haar
kategorie in die BPAS Argitektuele
“vou-'n-gebou”-kompetisie.
BPAS Argitekte het onlangs 'n opwindende
kompetisie geloods waarin belowende argitekte
aangemoedig is om hul kreatiwiteit uit te druk
deur die vou en versier van 'n gebou met
papier. Daar was drie kategorieë om voor in te
skryf: Die bou van 'n skuur, hotel of spookhuis.
Leerders kon inskryf volgens hul
ouderdomsgroep vir enige van die genoemde kategorieë.
Curro Durbanville se leerder, Sarah van der Wolf (graad 6), het haar
kreatiwiteit en artistieke vaardighede toegepas en vir die kompetisie
ingeskryf.
Sy was so opgewonde om onlangs uit te vind dat haar ontwerp van 'n
spookhuis EERSTE in die graad 5 & 6-kategorie gekom het .
Welgedaan, Sarah! Ons is baie trots op jou prestasie.
Sarah het 'n R5000.00 LEGO-geskenkbewys ontvang en het geen tyd verkwis om haar inkopies by die Lego
winkel in Canal Walk te gaan doen nie.
Foto: Landseer Collen van BPAS-argitekte en Sarah van der Wolf (graad 6), Curro Durbanville.
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Sportfasiliteite
Curro Durbanville se
High Performance
Centre

‘

Die konstruksie van ons ‘High
Performance Centre’ is onlangs
voltooi. Dit bestaan uit onderandere
vier binneshuise nette wat die
enigste fasiliteit van die aard in die
die Noordelike voorstede is.
Dit gaan aangewend word vir
individuele afrigting. Ouers sal dit
teen ‘n klein tarief kan huur.
Daar is ligte in vir eﬀektiewe aand gebruik. Dit gaan verseker help om ons krieket na nog hoër hoogtes
te neem.

Ons rugbyveld nader nou vinnige voltooiing en
ons sien uit na hierdie nuwe sintetiese fasiliteit.
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Graad 7 ‘funky’ sokkiedag

Die graad 7- leerders is op Vrydag 31 Julie bederf met 'n dag vol pret, plesier en gees. Die
leerders het Me. Olivia toestemming gevra om “funky” sokkies skool te dra en hulle kon haar
arm draai om op hierdie gegewe dag ook gewone klere te dra. Sy het elke klas ook uitgedaag
om met 'n kort dansvertoning vorendag te kom om hulle talente ten toon te stel. Die graad 7leerders het hierdie uitdaging ter harte geneem en elke pouse hard geoefen. Mnr. Potgieter se
7A2-leerders het koning gekraai en met die eerste plek gespog terwyl me. Payne se 7E4leerders die tweede plek ingeneem het. Wat 'n aangename en innoverende idee waarmee die
graad 7-leerders vorendag gekom het.
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