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Weeklikse nuusflitse vir n ingeligte Framesby-familie!‘ -

HIERDIE WEEK SE FAKKEL-FLITSE WORD MET TROTS GEBORG DEUR

SUNRIDGE VILLAGE

KLEREWINKEL

INSKRYWINGS

VIR 2021

Indien u die klerewinkel wil
besoek kontak mnr. Clint
Garbers om ‘n afspraak te
maak. 041 360 1257

Ons moedig u aan om so
spoedig as moontlik in te
skryf om teleurstelling te
vermy.

‘n Beperkte hoeveelheid
leerders kan aanvaar
word. 

Inskrywingsvorms is
beskikbaar by die algemene
kantoor of op ons web-
tuiste.

Geagte Ouers

Ek wil begin deur ons Hemelse Vader te bedank dat Hy so mooi 
na die Framesby-familie kyk en in besonder na Mitchell Emslie. 
Mitchell was in ‘n motorfietsongeluk en na ‘n operasie sterk hy 
tans by die huis aan. Ons gebede is in hierdie tyd met hom en sy 
gesin.

VERANDERDE SKOOLKALENDER
In die onderstaande tabel is die gewysigde skoolkalender vir 
2020, soos deur die Basiese Departement van Onderwys 
beskikbaar gestel. Bestudeer dit deeglik en vergewis u van al die 
veranderinge.

 Publieke en Skool Vakansiedae 2020
 01 Januarie      Nuwejaarsdag
 21 Maart         Menseregtedag
 10 April      Goeie Vrydag
 13 April      Familiedag
 27 April      Vryheidsdag
 01 Mei      Werkersdag
 16 Junie      Jeugdag
 09 Augustus     Nasionale Vrouedag
 10 Augustus     Publieke Vakansiedag
 24 September   Erfenisdag
 16 Desember    Versoeningsdag
 25 Desember    Kersdag
 26 Desember    Gesinsdag

KWARTAAL TYDPERK AANTAL
WEKE

AANTAL DAE GETAL
PUBLIEKE
VAKANSIEDAE

GETAL
SKOOLDAE

1 10 (48) 46 00 (48) 46(13) 15 JAN -
18 MAART

2 8 (07) (40) 35 01 (39) 34(01) 08 JUN -
24 JULIE

3 09 45 01 4424 AUG -
23 OKT

4 07 32 00 3202 NOV -
15 DES

TOTAAL (34) 33 (165) 158 02 (163) 156

INLIGTING: GRAAD 8-12 
Ouers, ons leerders keer weer op 11 Augustus 2020 terug na die skool. Ons het toestemming 
van die Oos-Kaapse Onderwysdepartement ontvang om dit te doen. 

VOORKOMS
Die leerders kom in volle skooldrag skool toe [slégs Graad 12-leerders kan op Dinsdae en 
Vrydae gewone klere te dra]. Die normale netheidsreëls geld egter vir álmal. Ons vra dan dat 
u sal let op die netheid van u kind. Die dra van maskers is te alle tye verpligtend. Die skool 
het twee maskers per leerder uitgereik, maar leerders kan ook hul eie dra.

ARRIVERING BY DIE SKOOL
U laai die Gr. 11-, 10- en 8-leerders BUITE die skoolomheining by hek D (hek by ou 
bushuisies) af. Die Gr. 9-leerders word BUITE die skoolomheining by hek B (hek by 
parkeerarea) afgelaai. Ouers, ons doen ‘n beroep op u om u kind so af te laai dat hulle teen 
07:20 klaar geskandeer is. Motorfietse en motors word op die normale plek geparkeer. Die 
leerders beweeg onmiddellik na die skanderingspunte. Gr. 11’s, 10’s en 8’s beweeg na die 
lapa-hek langs die ou bushuisies en gaan staan by die skanderingspunte soos per klasseksie 
aangedui. Die Gr. 9’s beweeg na die nuwe busloodse en gaan staan by die skanderingspunte 
soos per klasseksie aangedui. Dáár staan leerders op die distansiëringsmerke en luister na 
die rykontroleerder se instruksies. Hier sal die leerder se hande gesaniteer, temperatuur 
geneem en die skanderingsregister voltooi word. Indien die leerder se temperatuur ≤ 38°C is, 
word die leerder toegelaat en gaan wag hy/sy op die A-rugbyveld vir die klok om om 07:30 te 
lui en pas sosiale distansiëring toe. 
Indien die leerder se temperatuur ≥ 38°C is of hy/sy toon enige simptome, word die leerling na 
die kwarantynkamer vergesel waar hy/sy sal wag om deur sy/haar ouers afgehaal te word. Die 
betrokke leerder(s) mag sleg terugkeer skool toe, indien hy/sy deur ‘n professionele 
gesondheidswerker in die privaat/publieke sektor getoets is. Met sy/haar terugkeer moet die 
leerder ‘n skriftelike bewys van sy/haar toestand kan toon.
Leerders wat tuisbly as gevolg van onderliggende siektetoestande, volg die skoolrooster, asof 
hy/sy by die skool is. Hierdie leerders is tydens skooltyd op géén ander plek as by die huis 
nie.
Tydens pouses is die leerders slegs op die A-rugbyveld waar hulle binne hul afgebakende 
gebied stoele het wat die korrekte afstand uitmekaar geplaas is. Leerders sal nie toegelaat 
word om kos uit te ruil of te deel nie. Die snoepie sal ook nie in hierdie tyd bedryf word nie.
Leerders word aangemoedig om deur die loop van die dag die kleedkamer te besoek en nie 
net vir pouse te wag nie. Slegs drie leerders per kleedkamer sal deur die toesighoudende 
personeel daar toegelaat word. 
U word vriendelik versoek om toe te sien dat u kind alle benodigdhede vir sy/haar vakke het. 
Die leerders mag onder géén omstandighede iets bymekaar leen nie.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE
Alle buitemuurse aktiwiteite is vir die jaar afgelas. Ouers, u moet kennis neem dat géén 
leerders ons gronde vir buitemuurse aktiwiteite mag gebruik nie.

SLUITINGSTYD
Vakonderwysers sal saam met leerders deur die skool beweeg om te verseker hulle handhaaf 
sosiale distansiëring. 
Alhoewel al die hekke net voor die skoolsluiting oop sal wees, versoek ons u om NIE die 
skool- terrein te BETREE NIE. Die hekke word slégs oopgemaak om ‘n samedromming van 
leerders te verhoed. U tel u kind BUITE die skoolterrein op. Waar moontlik, moet ouers die 

optel van leerders deur oumas, oupas, ouerige persone of persone met onderliggende 
siektes, vermy. Leerders wat nie direk na skool huis toe kan gaan nie, sal op die paviljoen 
gehuisves word. Dit moet egter tot die minimum beperk word. 

BESOEKERS
Alle besoekers word by die hoofhek ontvang. Daar sal u hande gesaniteer en temperatuur 
geneem word. Indien u temperatuur ≤ 38°C is, sal u die skanderingsregister teken en na die 
sekretaresse vergesel word. Indien u temperatuur ≥ 38°C is, sal u weggewys word.

AKADEMIE
Ouers dit is baie belangrik dat u van alle aspekte rondom u seun/dogter se akademie moet 
kennis neem vir kwartaal 3.  Die basiese rooster bly dieselfde deurdat leerders op dieselfde 
dae skool toe kom soos tydens kwartaal 2.  Die leerders moet tussen 06:30 en 07:20 
geskandeer word sodat hulle om 07:30 met periode 1 kan begin. Leerders wat laat is, moet 
van Hek A gebruik maak. Die seniors verdaag smiddae om 14:10 en die juniors verdaag op ‘n 
Woensdag om 14:00.

Die gr. 10’s begin dan Dinsdag 11 Augustus,  gr. 8 en 9 Woensdag 12 Augustus (Rooster van 
Week 2) en gr. 11’s Donderdag 13 Augustus.

Die datums vir kwartaal 3 is as volg: gr. 12 is van 3 Augustus tot 23 Oktober en gr. 8-11 is   
van 11 Augustus tot 23 Oktober by die skool vir onderrig.  Sodra ons die datums ontvang vir 
die gr. 12’s se September Voorbereidingseksamen sal ons dit skriftelik aan u kommunikeer.  

Aangeheg is datums vir toetse tot 28 Augustus wat reeds vir gr. 10 tot 12 vasgemaak is.  
Weens praktiese probleme moes ons met die oggendgleuwe vir toetse wegdoen.  Waar toetse 
nie in klastye geskryf kan word nie, sal gr. 10-12 leerders nou Woensdae van 14:15 tot 15:15 
skryf.  Leerders sal dan by Hek A tussen 13:45 en 14:05 inskandeer en dadelik by hul 
toetslokaal aanmeld. Dit is belangrik dat u as ouer(s)/voog(de) u seun/dogter tuis motiveer om 
in elke faset van akademie hul heel beste te gee.
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betrokke leerder(s) mag sleg terugkeer skool toe, indien hy/sy deur ‘n professionele 
gesondheidswerker in die privaat/publieke sektor getoets is. Met sy/haar terugkeer moet die 
leerder ‘n skriftelike bewys van sy/haar toestand kan toon.
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nie.
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word om kos uit te ruil of te deel nie. Die snoepie sal ook nie in hierdie tyd bedryf word nie.
Leerders word aangemoedig om deur die loop van die dag die kleedkamer te besoek en nie 
net vir pouse te wag nie. Slegs drie leerders per kleedkamer sal deur die toesighoudende 
personeel daar toegelaat word. 
U word vriendelik versoek om toe te sien dat u kind alle benodigdhede vir sy/haar vakke het. 
Die leerders mag onder géén omstandighede iets bymekaar leen nie.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE
Alle buitemuurse aktiwiteite is vir die jaar afgelas. Ouers, u moet kennis neem dat géén 
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Vakonderwysers sal saam met leerders deur die skool beweeg om te verseker hulle handhaaf 
sosiale distansiëring. 
Alhoewel al die hekke net voor die skoolsluiting oop sal wees, versoek ons u om NIE die 
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optel van leerders deur oumas, oupas, ouerige persone of persone met onderliggende 
siektes, vermy. Leerders wat nie direk na skool huis toe kan gaan nie, sal op die paviljoen 
gehuisves word. Dit moet egter tot die minimum beperk word. 

BESOEKERS
Alle besoekers word by die hoofhek ontvang. Daar sal u hande gesaniteer en temperatuur 
geneem word. Indien u temperatuur ≤ 38°C is, sal u die skanderingsregister teken en na die 
sekretaresse vergesel word. Indien u temperatuur ≥ 38°C is, sal u weggewys word.

AKADEMIE
Ouers dit is baie belangrik dat u van alle aspekte rondom u seun/dogter se akademie moet 
kennis neem vir kwartaal 3.  Die basiese rooster bly dieselfde deurdat leerders op dieselfde 
dae skool toe kom soos tydens kwartaal 2.  Die leerders moet tussen 06:30 en 07:20 
geskandeer word sodat hulle om 07:30 met periode 1 kan begin. Leerders wat laat is, moet 
van Hek A gebruik maak. Die seniors verdaag smiddae om 14:10 en die juniors verdaag op ‘n 
Woensdag om 14:00.

Die gr. 10’s begin dan Dinsdag 11 Augustus,  gr. 8 en 9 Woensdag 12 Augustus (Rooster van 
Week 2) en gr. 11’s Donderdag 13 Augustus.

Die datums vir kwartaal 3 is as volg: gr. 12 is van 3 Augustus tot 23 Oktober en gr. 8-11 is   
van 11 Augustus tot 23 Oktober by die skool vir onderrig.  Sodra ons die datums ontvang vir 
die gr. 12’s se September Voorbereidingseksamen sal ons dit skriftelik aan u kommunikeer.  

Aangeheg is datums vir toetse tot 28 Augustus wat reeds vir gr. 10 tot 12 vasgemaak is.  
Weens praktiese probleme moes ons met die oggendgleuwe vir toetse wegdoen.  Waar toetse 
nie in klastye geskryf kan word nie, sal gr. 10-12 leerders nou Woensdae van 14:15 tot 15:15 
skryf.  Leerders sal dan by Hek A tussen 13:45 en 14:05 inskandeer en dadelik by hul 
toetslokaal aanmeld. Dit is belangrik dat u as ouer(s)/voog(de) u seun/dogter tuis motiveer om 
in elke faset van akademie hul heel beste te gee.
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Verder bring ons onder u aandag al die SBA take en toetse wat deur die leerders van gr. 8 tot 
12 tydens kwartaal 3 voltooi moet word.  U moet asseblief vertroud wees met wat Framesby 
en die Departement van Onderwys van die leerders, met die oog op bevordering aan die einde 
van die jaar, verwag.  Graad 12 sal ook ‘n volle eksamen tydens die kwartaal aflê.

LO (gr. 10-12) sal nie meer in die rooster wees nie.  ‘n Plan van aksie is deur die vakhoof 
voorgelê met die opsie van aanlynonderrig om die kurrikulum af te handel.  Inhandiging van 
Take se kontrole sal streng as vakspan bygehou word onder leiding van die vakhoof.  Hierdie 
plan sal op skrif aan alle leerders ook deurgegee word.
Aan die einde van die kwartaal sal die gr. 12’s ‘n rapport en die gr. 8 tot 11-leerders ‘n 
Kwartaalverslag met alle assesserings soos voorgeskryf, ontvang.  



     

Ouers, baie dankie vir u ondersteuning tuis in hierdie moeilike tye.  Ons vertrou dat waar 
leerders, ouers en personeel saamwerk in ‘n span die akademiese uitslae vorentoe almal se 
verwagtinge sal oortref.  Dankie vir u positiewe ingesteldheid jeens Framesby en dit wat die 
personeel op akademiese gebied vir u leerder wil bied.  Elke leerder se droom moet wees om 
die hoogste sport te bereik deur harde en getroue werk met ‘n goeie dosis selfmotivering en 
verantwoordelikheid.

COVID – 19 VERSOEK
Indien u by u werk met enige Covid 19 – gevalle in aanraking kom, vra ons dat u die skoolhoof 
sal verwittig [skoolhoof@framesby.co.za of per whatsupp by 0622518966], dat u u kind vir ‘n 
paar dae by die huis sal hou en op die uitkyk vir enige simptome sal wees. Dit is slegs ‘n 
voorkomende maatreël.

SKOOLFONDS
‘n Groot woord van dank aan alle ouers wat hul skoolfonds getrou betaal. Ons bring dit onder 
die  aandag van dié ouers wat in gebreke bly om hulle verpligtinge teenoor die skool na te kom 
dat dit ‘n wetlike verpligting is en dat stappe deur die beheerliggaam geneem sal word om 
uitstaande fondse te in. Daar word van die personeel meer tyd aan onderig gevra, maar die 
Beheerliggaam vermeerder nie u skoolfonds nie. Enige navrae kan aan 
skoolfonds@framesby.co.za gerig word.

Vriendelike groete.

MARIUS GERMISHUYS
SKOOLHOOF

     



HIERDIE WEEK SE FAKKEL-FLITSE WORD MET TROTS GEBORG DEUR

SUNRIDGE VILLAGE

BESONDERHEDE  VAN  ONDERRIGPERSONEEL:

ALLERS,  Roelof   -     framesbycare@gmail.com
BARNARD, Divan   -   dbarries1995@gmail.com
BASSON, Mariska   -   mbasson@framesby.co.za
BREEDT, André   -      abreedt@framesby.co.za
CRONJE, Marinda   -   roekiecronje@gmail.com
DE JAGER, Marion   -  mdejager@framesby.co.za
DE KLERK, Jacolette   -   jonkerjacolette@gmail.com
DE KLERK, Stefan   -     stefandk15@gmail.com
DE VILLIERS, Konrad   - konraddevilliers@gmail.com
DE WITT, Corrie   -         corriedew@hotmail.com
DU PIESANIE, Danny   -  danielle.deyzel@gmail.co.za
DU PLESSIS, Lana   -     juffroudup2020@gmail.com
DU PREEZ, Elzani   -      estrydom194@gmail.com
GERBER, Louis   -          lgerber@framesby.co.za
HAMILTON, Ronel   -   ronel.sunridge@gmail.com
JANSE V RENSBURG, Bianca   -   88bswan@gmail.com
JANSE V RENSBURG, Marga   -   margajvr@gmail.com
JONKER, El-ri   -   elrivandermerwe@gmail.com
JORDAAN, Martlie   -   martliejordaan@gmail.com
JOUBERT, Francois   -   fjoubert@framesby.co.za
LANDMAN, Marikie    -   marikielandman@gmail.com
LOFTUS, Charlene   -   cloftus@framesby.co.za
MEYER, Juhan   -   juhanmeyer@gmail.com
MOMBERG, Melanie -  mellakapella@gmail.com  /  melamiemomberg88@gmail.com
MORGAN, Yvette   -   contactyvettemorgan@gmail.com
NELL, Twané   -   nytjie27@gmail.com
OOSTHUIZEN, Adri   -   aoosthuizen@framesby.co.za
POTGIETER, Chris-Marie    -   chrismvosloo@webmail.co.za
POTGIETER, Nolinda   -   npotgieter@framesby.co.za
RAUCH, Wynand   -   wrauch@framesby.co.za
RAUTENBACH, Andalien   -   arautenbach@framesby.co.za
ROBBERTS, Debbie   -   debbie.roberts2@gmail.com
ROODT, Marissa   -   marissaroodt@gmail.com
SAAYMAN, Michelle   -   mo.framesby@gmail.com
SCHELBERT, Lalla   -   lschelbert@framesby.co.za
SCHOEMAN, Jeanette   -   jeanette.schoeman@yahoo.com
SMITH, Gerr   -  gsmith@framesby.co.za  /  smitgerry@gmail.com
SMIT, Liana   -   lsmit@framesby.co.za
SMIT, Pierre    -   psmit@framesby.co.za
SMIT, Yvonne   -   ylsmit63@gmail.com
STOLTZ, Riana   -   stoltzriana@telkomsa.net
STRAUSS, Heidi   -   heidistrauss88@gmail.com
TAIT, Sonja   -   mikesonjatait@gmail.com
TERBLANS, Helmut   -   hterblans@framesby.co.za
VAN DER WALT, Francois    -   fvdwalt@framesby.co.za
VAN NIEKERK, Chris   -   cvniekerk@framesby.co.za
VAN ZYL, Rae-Ann    -   raeannvanzyl@gmail.com
WILSON, Nicole   -   nicolewilson19971997@gmail.com
VAN DER BERG, Bernie   -   administrator@framesby.co.za

Geagte Ouers

Ek wil begin deur ons Hemelse Vader te bedank dat Hy so mooi 
na die Framesby-familie kyk en in besonder na Mitchell Emslie. 
Mitchell was in ‘n motorfietsongeluk en na ‘n operasie sterk hy 
tans by die huis aan. Ons gebede is in hierdie tyd met hom en sy 
gesin.

VERANDERDE SKOOLKALENDER
In die onderstaande tabel is die gewysigde skoolkalender vir 
2020, soos deur die Basiese Departement van Onderwys 
beskikbaar gestel. Bestudeer dit deeglik en vergewis u van al die 
veranderinge.

 Publieke en Skool Vakansiedae 2020
 01 Januarie      Nuwejaarsdag
 21 Maart         Menseregtedag
 10 April      Goeie Vrydag
 13 April      Familiedag
 27 April      Vryheidsdag
 01 Mei      Werkersdag
 16 Junie      Jeugdag
 09 Augustus     Nasionale Vrouedag
 10 Augustus     Publieke Vakansiedag
 24 September   Erfenisdag
 16 Desember    Versoeningsdag
 25 Desember    Kersdag
 26 Desember    Gesinsdag

INLIGTING: GRAAD 8-12 
Ouers, ons leerders keer weer op 11 Augustus 2020 terug na die skool. Ons het toestemming 
van die Oos-Kaapse Onderwysdepartement ontvang om dit te doen. 

VOORKOMS
Die leerders kom in volle skooldrag skool toe [slégs Graad 12-leerders kan op Dinsdae en 
Vrydae gewone klere te dra]. Die normale netheidsreëls geld egter vir álmal. Ons vra dan dat 
u sal let op die netheid van u kind. Die dra van maskers is te alle tye verpligtend. Die skool 
het twee maskers per leerder uitgereik, maar leerders kan ook hul eie dra.

ARRIVERING BY DIE SKOOL
U laai die Gr. 11-, 10- en 8-leerders BUITE die skoolomheining by hek D (hek by ou 
bushuisies) af. Die Gr. 9-leerders word BUITE die skoolomheining by hek B (hek by 
parkeerarea) afgelaai. Ouers, ons doen ‘n beroep op u om u kind so af te laai dat hulle teen 
07:20 klaar geskandeer is. Motorfietse en motors word op die normale plek geparkeer. Die 
leerders beweeg onmiddellik na die skanderingspunte. Gr. 11’s, 10’s en 8’s beweeg na die 
lapa-hek langs die ou bushuisies en gaan staan by die skanderingspunte soos per klasseksie 
aangedui. Die Gr. 9’s beweeg na die nuwe busloodse en gaan staan by die skanderingspunte 
soos per klasseksie aangedui. Dáár staan leerders op die distansiëringsmerke en luister na 
die rykontroleerder se instruksies. Hier sal die leerder se hande gesaniteer, temperatuur 
geneem en die skanderingsregister voltooi word. Indien die leerder se temperatuur ≤ 38°C is, 
word die leerder toegelaat en gaan wag hy/sy op die A-rugbyveld vir die klok om om 07:30 te 
lui en pas sosiale distansiëring toe. 
Indien die leerder se temperatuur ≥ 38°C is of hy/sy toon enige simptome, word die leerling na 
die kwarantynkamer vergesel waar hy/sy sal wag om deur sy/haar ouers afgehaal te word. Die 
betrokke leerder(s) mag sleg terugkeer skool toe, indien hy/sy deur ‘n professionele 
gesondheidswerker in die privaat/publieke sektor getoets is. Met sy/haar terugkeer moet die 
leerder ‘n skriftelike bewys van sy/haar toestand kan toon.
Leerders wat tuisbly as gevolg van onderliggende siektetoestande, volg die skoolrooster, asof 
hy/sy by die skool is. Hierdie leerders is tydens skooltyd op géén ander plek as by die huis 
nie.
Tydens pouses is die leerders slegs op die A-rugbyveld waar hulle binne hul afgebakende 
gebied stoele het wat die korrekte afstand uitmekaar geplaas is. Leerders sal nie toegelaat 
word om kos uit te ruil of te deel nie. Die snoepie sal ook nie in hierdie tyd bedryf word nie.
Leerders word aangemoedig om deur die loop van die dag die kleedkamer te besoek en nie 
net vir pouse te wag nie. Slegs drie leerders per kleedkamer sal deur die toesighoudende 
personeel daar toegelaat word. 
U word vriendelik versoek om toe te sien dat u kind alle benodigdhede vir sy/haar vakke het. 
Die leerders mag onder géén omstandighede iets bymekaar leen nie.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE
Alle buitemuurse aktiwiteite is vir die jaar afgelas. Ouers, u moet kennis neem dat géén 
leerders ons gronde vir buitemuurse aktiwiteite mag gebruik nie.

SLUITINGSTYD
Vakonderwysers sal saam met leerders deur die skool beweeg om te verseker hulle handhaaf 
sosiale distansiëring. 
Alhoewel al die hekke net voor die skoolsluiting oop sal wees, versoek ons u om NIE die 
skool- terrein te BETREE NIE. Die hekke word slégs oopgemaak om ‘n samedromming van 
leerders te verhoed. U tel u kind BUITE die skoolterrein op. Waar moontlik, moet ouers die 

optel van leerders deur oumas, oupas, ouerige persone of persone met onderliggende 
siektes, vermy. Leerders wat nie direk na skool huis toe kan gaan nie, sal op die paviljoen 
gehuisves word. Dit moet egter tot die minimum beperk word. 

BESOEKERS
Alle besoekers word by die hoofhek ontvang. Daar sal u hande gesaniteer en temperatuur 
geneem word. Indien u temperatuur ≤ 38°C is, sal u die skanderingsregister teken en na die 
sekretaresse vergesel word. Indien u temperatuur ≥ 38°C is, sal u weggewys word.

AKADEMIE
Ouers dit is baie belangrik dat u van alle aspekte rondom u seun/dogter se akademie moet 
kennis neem vir kwartaal 3.  Die basiese rooster bly dieselfde deurdat leerders op dieselfde 
dae skool toe kom soos tydens kwartaal 2.  Die leerders moet tussen 06:30 en 07:20 
geskandeer word sodat hulle om 07:30 met periode 1 kan begin. Leerders wat laat is, moet 
van Hek A gebruik maak. Die seniors verdaag smiddae om 14:10 en die juniors verdaag op ‘n 
Woensdag om 14:00.

Die gr. 10’s begin dan Dinsdag 11 Augustus,  gr. 8 en 9 Woensdag 12 Augustus (Rooster van 
Week 2) en gr. 11’s Donderdag 13 Augustus.

Die datums vir kwartaal 3 is as volg: gr. 12 is van 3 Augustus tot 23 Oktober en gr. 8-11 is   
van 11 Augustus tot 23 Oktober by die skool vir onderrig.  Sodra ons die datums ontvang vir 
die gr. 12’s se September Voorbereidingseksamen sal ons dit skriftelik aan u kommunikeer.  

Aangeheg is datums vir toetse tot 28 Augustus wat reeds vir gr. 10 tot 12 vasgemaak is.  
Weens praktiese probleme moes ons met die oggendgleuwe vir toetse wegdoen.  Waar toetse 
nie in klastye geskryf kan word nie, sal gr. 10-12 leerders nou Woensdae van 14:15 tot 15:15 
skryf.  Leerders sal dan by Hek A tussen 13:45 en 14:05 inskandeer en dadelik by hul 
toetslokaal aanmeld. Dit is belangrik dat u as ouer(s)/voog(de) u seun/dogter tuis motiveer om 
in elke faset van akademie hul heel beste te gee.

     



ONS DINK AAN JOU:

FRAMESBY IS TROTS OP:

Mitchel Emslie
Mitchel was op 24 Julie in ‘n motorfiets ongeluk 
betrokke. ’n Dame het blindelings voor hom ingedraai 
en hy het haar motor getref. Sy vriend Chris Botha 
van DF Malherbe het agter hom gery en het 
uitgeswaai, maar Mitchel het voor hom geval en hy 
het bo oor Mitchel gery. Albei was in die hospitaal 
behandel. Mitchel het een aand in die hospitaal 
deurgebring. Hy het sy linker hand en voet beseer 
maar sal geen blywende skade oorhou nie. Ons dank 
ons  Hemelse Vader daarvoor. 

*Hiermee wil ek ook asb my dankbaarheid uitspreek 
teenoor Mnr Germishuys en die Framesby familie vir 
die belangstelling en omgee in my kind. Dit beteken 
oneindig baie vir my en Mitchel. Ons is trots om deel 
te wees van Framesby - Karin Emslie

Kushengel
Zanje Hurter het onlangs in die 0/16 Junior Kushengel 
Kampioenskappe deelgeneem. Zanje was die enigste 
meisie in die toernooi en moes dus teen seuns kompeteer. 
Sy het ‘n tweede plek (silwer) in die kompetisie behaal. Op 
die jongste ranglys is sy die nommer een O/16-hengelaar in 
die land. Zanje is ook die eerste meisie wat in die Nasionale 
Proteaspan ingesluit is. 

Uitslae van OP seisoen: Zanje het tweede posisie vir die 
senior dames behaal sowel as ’n derde plek in die 0/16 
afdeling gekry. Sy het ook die trofee vir die beste 
“Performance” van die jaar in die OP hengel ontvang. Sy 
spog ook met twee nuwe senior dames rekords, een vir ‘n 
Diamond Ray en een vir ‘n 40kg Kabeljou wat sy gevang 
het. Zanje is verder weer gekies vir die 2020/2021 seisoen 
se OP 0/16 hengelspan en is oo verkies as kaptein vir die 
span. Sy is verder weer vir die senior dames span gekies.
Baie geluk Zanje! Framesby is trots op jou!

Zanje Hurter

Geagte Ouers

Ek wil begin deur ons Hemelse Vader te bedank dat Hy so mooi 
na die Framesby-familie kyk en in besonder na Mitchell Emslie. 
Mitchell was in ‘n motorfietsongeluk en na ‘n operasie sterk hy 
tans by die huis aan. Ons gebede is in hierdie tyd met hom en sy 
gesin.

VERANDERDE SKOOLKALENDER
In die onderstaande tabel is die gewysigde skoolkalender vir 
2020, soos deur die Basiese Departement van Onderwys 
beskikbaar gestel. Bestudeer dit deeglik en vergewis u van al die 
veranderinge.

 Publieke en Skool Vakansiedae 2020
 01 Januarie      Nuwejaarsdag
 21 Maart         Menseregtedag
 10 April      Goeie Vrydag
 13 April      Familiedag
 27 April      Vryheidsdag
 01 Mei      Werkersdag
 16 Junie      Jeugdag
 09 Augustus     Nasionale Vrouedag
 10 Augustus     Publieke Vakansiedag
 24 September   Erfenisdag
 16 Desember    Versoeningsdag
 25 Desember    Kersdag
 26 Desember    Gesinsdag

INLIGTING: GRAAD 8-12 
Ouers, ons leerders keer weer op 11 Augustus 2020 terug na die skool. Ons het toestemming 
van die Oos-Kaapse Onderwysdepartement ontvang om dit te doen. 

VOORKOMS
Die leerders kom in volle skooldrag skool toe [slégs Graad 12-leerders kan op Dinsdae en 
Vrydae gewone klere te dra]. Die normale netheidsreëls geld egter vir álmal. Ons vra dan dat 
u sal let op die netheid van u kind. Die dra van maskers is te alle tye verpligtend. Die skool 
het twee maskers per leerder uitgereik, maar leerders kan ook hul eie dra.

ARRIVERING BY DIE SKOOL
U laai die Gr. 11-, 10- en 8-leerders BUITE die skoolomheining by hek D (hek by ou 
bushuisies) af. Die Gr. 9-leerders word BUITE die skoolomheining by hek B (hek by 
parkeerarea) afgelaai. Ouers, ons doen ‘n beroep op u om u kind so af te laai dat hulle teen 
07:20 klaar geskandeer is. Motorfietse en motors word op die normale plek geparkeer. Die 
leerders beweeg onmiddellik na die skanderingspunte. Gr. 11’s, 10’s en 8’s beweeg na die 
lapa-hek langs die ou bushuisies en gaan staan by die skanderingspunte soos per klasseksie 
aangedui. Die Gr. 9’s beweeg na die nuwe busloodse en gaan staan by die skanderingspunte 
soos per klasseksie aangedui. Dáár staan leerders op die distansiëringsmerke en luister na 
die rykontroleerder se instruksies. Hier sal die leerder se hande gesaniteer, temperatuur 
geneem en die skanderingsregister voltooi word. Indien die leerder se temperatuur ≤ 38°C is, 
word die leerder toegelaat en gaan wag hy/sy op die A-rugbyveld vir die klok om om 07:30 te 
lui en pas sosiale distansiëring toe. 
Indien die leerder se temperatuur ≥ 38°C is of hy/sy toon enige simptome, word die leerling na 
die kwarantynkamer vergesel waar hy/sy sal wag om deur sy/haar ouers afgehaal te word. Die 
betrokke leerder(s) mag sleg terugkeer skool toe, indien hy/sy deur ‘n professionele 
gesondheidswerker in die privaat/publieke sektor getoets is. Met sy/haar terugkeer moet die 
leerder ‘n skriftelike bewys van sy/haar toestand kan toon.
Leerders wat tuisbly as gevolg van onderliggende siektetoestande, volg die skoolrooster, asof 
hy/sy by die skool is. Hierdie leerders is tydens skooltyd op géén ander plek as by die huis 
nie.
Tydens pouses is die leerders slegs op die A-rugbyveld waar hulle binne hul afgebakende 
gebied stoele het wat die korrekte afstand uitmekaar geplaas is. Leerders sal nie toegelaat 
word om kos uit te ruil of te deel nie. Die snoepie sal ook nie in hierdie tyd bedryf word nie.
Leerders word aangemoedig om deur die loop van die dag die kleedkamer te besoek en nie 
net vir pouse te wag nie. Slegs drie leerders per kleedkamer sal deur die toesighoudende 
personeel daar toegelaat word. 
U word vriendelik versoek om toe te sien dat u kind alle benodigdhede vir sy/haar vakke het. 
Die leerders mag onder géén omstandighede iets bymekaar leen nie.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE
Alle buitemuurse aktiwiteite is vir die jaar afgelas. Ouers, u moet kennis neem dat géén 
leerders ons gronde vir buitemuurse aktiwiteite mag gebruik nie.

SLUITINGSTYD
Vakonderwysers sal saam met leerders deur die skool beweeg om te verseker hulle handhaaf 
sosiale distansiëring. 
Alhoewel al die hekke net voor die skoolsluiting oop sal wees, versoek ons u om NIE die 
skool- terrein te BETREE NIE. Die hekke word slégs oopgemaak om ‘n samedromming van 
leerders te verhoed. U tel u kind BUITE die skoolterrein op. Waar moontlik, moet ouers die 

optel van leerders deur oumas, oupas, ouerige persone of persone met onderliggende 
siektes, vermy. Leerders wat nie direk na skool huis toe kan gaan nie, sal op die paviljoen 
gehuisves word. Dit moet egter tot die minimum beperk word. 

BESOEKERS
Alle besoekers word by die hoofhek ontvang. Daar sal u hande gesaniteer en temperatuur 
geneem word. Indien u temperatuur ≤ 38°C is, sal u die skanderingsregister teken en na die 
sekretaresse vergesel word. Indien u temperatuur ≥ 38°C is, sal u weggewys word.

AKADEMIE
Ouers dit is baie belangrik dat u van alle aspekte rondom u seun/dogter se akademie moet 
kennis neem vir kwartaal 3.  Die basiese rooster bly dieselfde deurdat leerders op dieselfde 
dae skool toe kom soos tydens kwartaal 2.  Die leerders moet tussen 06:30 en 07:20 
geskandeer word sodat hulle om 07:30 met periode 1 kan begin. Leerders wat laat is, moet 
van Hek A gebruik maak. Die seniors verdaag smiddae om 14:10 en die juniors verdaag op ‘n 
Woensdag om 14:00.

Die gr. 10’s begin dan Dinsdag 11 Augustus,  gr. 8 en 9 Woensdag 12 Augustus (Rooster van 
Week 2) en gr. 11’s Donderdag 13 Augustus.

Die datums vir kwartaal 3 is as volg: gr. 12 is van 3 Augustus tot 23 Oktober en gr. 8-11 is   
van 11 Augustus tot 23 Oktober by die skool vir onderrig.  Sodra ons die datums ontvang vir 
die gr. 12’s se September Voorbereidingseksamen sal ons dit skriftelik aan u kommunikeer.  

Aangeheg is datums vir toetse tot 28 Augustus wat reeds vir gr. 10 tot 12 vasgemaak is.  
Weens praktiese probleme moes ons met die oggendgleuwe vir toetse wegdoen.  Waar toetse 
nie in klastye geskryf kan word nie, sal gr. 10-12 leerders nou Woensdae van 14:15 tot 15:15 
skryf.  Leerders sal dan by Hek A tussen 13:45 en 14:05 inskandeer en dadelik by hul 
toetslokaal aanmeld. Dit is belangrik dat u as ouer(s)/voog(de) u seun/dogter tuis motiveer om 
in elke faset van akademie hul heel beste te gee.

     



GROOT DANK AAN
AL ONS BORGE

Geagte Ouers

Ek wil begin deur ons Hemelse Vader te bedank dat Hy so mooi 
na die Framesby-familie kyk en in besonder na Mitchell Emslie. 
Mitchell was in ‘n motorfietsongeluk en na ‘n operasie sterk hy 
tans by die huis aan. Ons gebede is in hierdie tyd met hom en sy 
gesin.

VERANDERDE SKOOLKALENDER
In die onderstaande tabel is die gewysigde skoolkalender vir 
2020, soos deur die Basiese Departement van Onderwys 
beskikbaar gestel. Bestudeer dit deeglik en vergewis u van al die 
veranderinge.

 Publieke en Skool Vakansiedae 2020
 01 Januarie      Nuwejaarsdag
 21 Maart         Menseregtedag
 10 April      Goeie Vrydag
 13 April      Familiedag
 27 April      Vryheidsdag
 01 Mei      Werkersdag
 16 Junie      Jeugdag
 09 Augustus     Nasionale Vrouedag
 10 Augustus     Publieke Vakansiedag
 24 September   Erfenisdag
 16 Desember    Versoeningsdag
 25 Desember    Kersdag
 26 Desember    Gesinsdag

INLIGTING: GRAAD 8-12 
Ouers, ons leerders keer weer op 11 Augustus 2020 terug na die skool. Ons het toestemming 
van die Oos-Kaapse Onderwysdepartement ontvang om dit te doen. 

VOORKOMS
Die leerders kom in volle skooldrag skool toe [slégs Graad 12-leerders kan op Dinsdae en 
Vrydae gewone klere te dra]. Die normale netheidsreëls geld egter vir álmal. Ons vra dan dat 
u sal let op die netheid van u kind. Die dra van maskers is te alle tye verpligtend. Die skool 
het twee maskers per leerder uitgereik, maar leerders kan ook hul eie dra.

ARRIVERING BY DIE SKOOL
U laai die Gr. 11-, 10- en 8-leerders BUITE die skoolomheining by hek D (hek by ou 
bushuisies) af. Die Gr. 9-leerders word BUITE die skoolomheining by hek B (hek by 
parkeerarea) afgelaai. Ouers, ons doen ‘n beroep op u om u kind so af te laai dat hulle teen 
07:20 klaar geskandeer is. Motorfietse en motors word op die normale plek geparkeer. Die 
leerders beweeg onmiddellik na die skanderingspunte. Gr. 11’s, 10’s en 8’s beweeg na die 
lapa-hek langs die ou bushuisies en gaan staan by die skanderingspunte soos per klasseksie 
aangedui. Die Gr. 9’s beweeg na die nuwe busloodse en gaan staan by die skanderingspunte 
soos per klasseksie aangedui. Dáár staan leerders op die distansiëringsmerke en luister na 
die rykontroleerder se instruksies. Hier sal die leerder se hande gesaniteer, temperatuur 
geneem en die skanderingsregister voltooi word. Indien die leerder se temperatuur ≤ 38°C is, 
word die leerder toegelaat en gaan wag hy/sy op die A-rugbyveld vir die klok om om 07:30 te 
lui en pas sosiale distansiëring toe. 
Indien die leerder se temperatuur ≥ 38°C is of hy/sy toon enige simptome, word die leerling na 
die kwarantynkamer vergesel waar hy/sy sal wag om deur sy/haar ouers afgehaal te word. Die 
betrokke leerder(s) mag sleg terugkeer skool toe, indien hy/sy deur ‘n professionele 
gesondheidswerker in die privaat/publieke sektor getoets is. Met sy/haar terugkeer moet die 
leerder ‘n skriftelike bewys van sy/haar toestand kan toon.
Leerders wat tuisbly as gevolg van onderliggende siektetoestande, volg die skoolrooster, asof 
hy/sy by die skool is. Hierdie leerders is tydens skooltyd op géén ander plek as by die huis 
nie.
Tydens pouses is die leerders slegs op die A-rugbyveld waar hulle binne hul afgebakende 
gebied stoele het wat die korrekte afstand uitmekaar geplaas is. Leerders sal nie toegelaat 
word om kos uit te ruil of te deel nie. Die snoepie sal ook nie in hierdie tyd bedryf word nie.
Leerders word aangemoedig om deur die loop van die dag die kleedkamer te besoek en nie 
net vir pouse te wag nie. Slegs drie leerders per kleedkamer sal deur die toesighoudende 
personeel daar toegelaat word. 
U word vriendelik versoek om toe te sien dat u kind alle benodigdhede vir sy/haar vakke het. 
Die leerders mag onder géén omstandighede iets bymekaar leen nie.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE
Alle buitemuurse aktiwiteite is vir die jaar afgelas. Ouers, u moet kennis neem dat géén 
leerders ons gronde vir buitemuurse aktiwiteite mag gebruik nie.

SLUITINGSTYD
Vakonderwysers sal saam met leerders deur die skool beweeg om te verseker hulle handhaaf 
sosiale distansiëring. 
Alhoewel al die hekke net voor die skoolsluiting oop sal wees, versoek ons u om NIE die 
skool- terrein te BETREE NIE. Die hekke word slégs oopgemaak om ‘n samedromming van 
leerders te verhoed. U tel u kind BUITE die skoolterrein op. Waar moontlik, moet ouers die 

optel van leerders deur oumas, oupas, ouerige persone of persone met onderliggende 
siektes, vermy. Leerders wat nie direk na skool huis toe kan gaan nie, sal op die paviljoen 
gehuisves word. Dit moet egter tot die minimum beperk word. 

BESOEKERS
Alle besoekers word by die hoofhek ontvang. Daar sal u hande gesaniteer en temperatuur 
geneem word. Indien u temperatuur ≤ 38°C is, sal u die skanderingsregister teken en na die 
sekretaresse vergesel word. Indien u temperatuur ≥ 38°C is, sal u weggewys word.

AKADEMIE
Ouers dit is baie belangrik dat u van alle aspekte rondom u seun/dogter se akademie moet 
kennis neem vir kwartaal 3.  Die basiese rooster bly dieselfde deurdat leerders op dieselfde 
dae skool toe kom soos tydens kwartaal 2.  Die leerders moet tussen 06:30 en 07:20 
geskandeer word sodat hulle om 07:30 met periode 1 kan begin. Leerders wat laat is, moet 
van Hek A gebruik maak. Die seniors verdaag smiddae om 14:10 en die juniors verdaag op ‘n 
Woensdag om 14:00.

Die gr. 10’s begin dan Dinsdag 11 Augustus,  gr. 8 en 9 Woensdag 12 Augustus (Rooster van 
Week 2) en gr. 11’s Donderdag 13 Augustus.

Die datums vir kwartaal 3 is as volg: gr. 12 is van 3 Augustus tot 23 Oktober en gr. 8-11 is   
van 11 Augustus tot 23 Oktober by die skool vir onderrig.  Sodra ons die datums ontvang vir 
die gr. 12’s se September Voorbereidingseksamen sal ons dit skriftelik aan u kommunikeer.  

Aangeheg is datums vir toetse tot 28 Augustus wat reeds vir gr. 10 tot 12 vasgemaak is.  
Weens praktiese probleme moes ons met die oggendgleuwe vir toetse wegdoen.  Waar toetse 
nie in klastye geskryf kan word nie, sal gr. 10-12 leerders nou Woensdae van 14:15 tot 15:15 
skryf.  Leerders sal dan by Hek A tussen 13:45 en 14:05 inskandeer en dadelik by hul 
toetslokaal aanmeld. Dit is belangrik dat u as ouer(s)/voog(de) u seun/dogter tuis motiveer om 
in elke faset van akademie hul heel beste te gee.

     



Geagte Ouers

Ek wil begin deur ons Hemelse Vader te bedank dat Hy so mooi 
na die Framesby-familie kyk en in besonder na Mitchell Emslie. 
Mitchell was in ‘n motorfietsongeluk en na ‘n operasie sterk hy 
tans by die huis aan. Ons gebede is in hierdie tyd met hom en sy 
gesin.

VERANDERDE SKOOLKALENDER
In die onderstaande tabel is die gewysigde skoolkalender vir 
2020, soos deur die Basiese Departement van Onderwys 
beskikbaar gestel. Bestudeer dit deeglik en vergewis u van al die 
veranderinge.

 Publieke en Skool Vakansiedae 2020
 01 Januarie      Nuwejaarsdag
 21 Maart         Menseregtedag
 10 April      Goeie Vrydag
 13 April      Familiedag
 27 April      Vryheidsdag
 01 Mei      Werkersdag
 16 Junie      Jeugdag
 09 Augustus     Nasionale Vrouedag
 10 Augustus     Publieke Vakansiedag
 24 September   Erfenisdag
 16 Desember    Versoeningsdag
 25 Desember    Kersdag
 26 Desember    Gesinsdag

INLIGTING: GRAAD 8-12 
Ouers, ons leerders keer weer op 11 Augustus 2020 terug na die skool. Ons het toestemming 
van die Oos-Kaapse Onderwysdepartement ontvang om dit te doen. 

VOORKOMS
Die leerders kom in volle skooldrag skool toe [slégs Graad 12-leerders kan op Dinsdae en 
Vrydae gewone klere te dra]. Die normale netheidsreëls geld egter vir álmal. Ons vra dan dat 
u sal let op die netheid van u kind. Die dra van maskers is te alle tye verpligtend. Die skool 
het twee maskers per leerder uitgereik, maar leerders kan ook hul eie dra.

ARRIVERING BY DIE SKOOL
U laai die Gr. 11-, 10- en 8-leerders BUITE die skoolomheining by hek D (hek by ou 
bushuisies) af. Die Gr. 9-leerders word BUITE die skoolomheining by hek B (hek by 
parkeerarea) afgelaai. Ouers, ons doen ‘n beroep op u om u kind so af te laai dat hulle teen 
07:20 klaar geskandeer is. Motorfietse en motors word op die normale plek geparkeer. Die 
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die rykontroleerder se instruksies. Hier sal die leerder se hande gesaniteer, temperatuur 
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