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Weeklikse nuusflitse vir n ingeligte Framesby-familie!‘ -

HIERDIE WEEK SE FAKKEL-FLITSE WORD MET TROTS GEBORG DEUR

SUNRIDGE VILLAGE

Geagte Ouers

Ek wil begin deur ons Hemelse Vader te bedank dat Hy mooi na die Framesby-familie kyk. 
Ons het met leedwese van die afsterwe van mnr. A Kolesky (vader van Ricco, graad 12, en 
Anton, graad 11) verneem. Hierdie tragiese gebeurtenis laat ‘n groot leemte in die 
Kolesky-gesin. Ons gebede is met hulle en mag ons Hemelse Vader ook die nodige 
vertroosting vir hulle bring.

Ek wil die volgende punte onder u aandag bring:

AKADEMIE
Die Graad 12 – rekordeksamen begin op 9 September. Ons wil graag die Graad 12 – ouers  
versoek dat u toesien dat alle leerders goed voorbereid is vir dié eksamen. Indien leerders 
afwesig is, sal slegs mediese- of klinieksertifikate/briewe aanvaar word. Leerders wat 
simptome van Covid 19 ervaar, of in kontak met ‘n positiewe Covidgeval was, moet die skool 
onmiddellik kontak sodat alternatiewe skryfreëlings getref kan word.

Die Graad 8 – 11 toetsreeks begin op 28 September en eindig op 5 Oktober. Ouers, hierdie 
is ‘n báie belangrike toetsreeks. Ek versoek dat u sal toesien dat leerders goed voorbereid is 
en die toetse kom aflê. Leerders wat nié die toetsreeks skryf nie, sal ‘n nul vir die spesifieke 
vak kry. Slegs mediese- of klinieksertifikate/briewe sal aanvaar word. Leerders wat simptome 
van Covid 19 ervaar, of in kontak met ‘n positiewe Covidgeval was, moet die skool onmiddelik 
kontak sodat alternatiewe skryfreëlings getref kan word.

Die Graad 10 – ouers moet kennis neem dat Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid op 25 
September geskryf word.

Die Graad 9-vakkeusevorms kan daagliks by Mev. C Loftus ingelewer word.

GEDEELTELIKE VRYSTELLING VAN LEERDERS
Ouers, die vergunning is deur die Departement goedgekeur met die veronderstelling dat 
leerders die voorwaardes nakom. Een van die voorwaardes wat duidelik uitgestippel is, is dat 
toetse en eksamens by die skool afgelê moet word. Mondelinge val in dieselfde kategorie en 
moet uitgevoer word soos deur die vakonderwyser vereis. Ek vra u samewerking in hierdie 
verband.

UIT DIE HOOF SE KANTOOR

 
Daar word opgemerk dat van hierdie leerders in winkelsentrums is, maar nie skool bywoon 
nie. Ouers, hier word op u integriteit staatgemaak. Leerders wat gedeeltelike vrystelling 
ontvang het, sal sekerlik by hul ouerhuise besig wees met akademiese werk en nié in 
winkelsentrums ronddwaal nie. Ek vra ook u samewerking in hierdie verband.

VOORKOMS
Soos verskeie kere vantevore genoem, is die leerders nog stééds aan die netheidsreëls 
onder -worpe. Ons merk dat die dogters meer as een oorbel dra. Ek verwys u na bladsy 18 
nommer O4 in die Framesby Jaarbeplanner. Die seuns maak hulle daaraan skuldig om 
baarde onder die maskers te kweek en nie na die lengte van hulle hare om te sien nie. Loer 
gerus ook hier na bladsy 18 nommers P1 en 2 in die Jaarbeplanner. Ons vra ook hiermee u 
hulp, asseblief.

Ouers ek sluit af om u te bedank vir u volgehoue ondersteuning. Sonder u kan Hoërskool 
Framesby nie blom nie. Mag ons Hemelse Vader u ook seën met die keur van Sy seëninge.

Vriendelike Groete

M GERMISHUYS
SKOOLHOOF
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INSKRYWINGS VIR 2021

FRAMESBY IS TROTS OP

Baie geluk aan Leoné van Staden (Gr11) wat 
verkies is as die JSR se nuwe hoof van 
omgewingsuitreike.
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VOORKOMS
Soos verskeie kere vantevore genoem, is die leerders nog stééds aan die netheidsreëls 
onder -worpe. Ons merk dat die dogters meer as een oorbel dra. Ek verwys u na bladsy 18 
nommer O4 in die Framesby Jaarbeplanner. Die seuns maak hulle daaraan skuldig om 
baarde onder die maskers te kweek en nie na die lengte van hulle hare om te sien nie. Loer 
gerus ook hier na bladsy 18 nommers P1 en 2 in die Jaarbeplanner. Ons vra ook hiermee u 
hulp, asseblief.

Ouers ek sluit af om u te bedank vir u volgehoue ondersteuning. Sonder u kan Hoërskool 
Framesby nie blom nie. Mag ons Hemelse Vader u ook seën met die keur van Sy seëninge.

Vriendelike Groete

M GERMISHUYS
SKOOLHOOF



Geagte Ouers

Ek wil begin deur ons Hemelse Vader te bedank dat Hy mooi na die Framesby-familie kyk. 
Ons het met leedwese van die afsterwe van mnr. A Kolesky (vader van Ricco, graad 12, en 
Anton, graad 11) verneem. Hierdie tragiese gebeurtenis laat ‘n groot leemte in die 
Kolesky-gesin. Ons gebede is met hulle en mag ons Hemelse Vader ook die nodige 
vertroosting vir hulle bring.

Ek wil die volgende punte onder u aandag bring:

AKADEMIE
Die Graad 12 – rekordeksamen begin op 9 September. Ons wil graag die Graad 12 – ouers  
versoek dat u toesien dat alle leerders goed voorbereid is vir dié eksamen. Indien leerders 
afwesig is, sal slegs mediese- of klinieksertifikate/briewe aanvaar word. Leerders wat 
simptome van Covid 19 ervaar, of in kontak met ‘n positiewe Covidgeval was, moet die skool 
onmiddellik kontak sodat alternatiewe skryfreëlings getref kan word.

Die Graad 8 – 11 toetsreeks begin op 28 September en eindig op 5 Oktober. Ouers, hierdie 
is ‘n báie belangrike toetsreeks. Ek versoek dat u sal toesien dat leerders goed voorbereid is 
en die toetse kom aflê. Leerders wat nié die toetsreeks skryf nie, sal ‘n nul vir die spesifieke 
vak kry. Slegs mediese- of klinieksertifikate/briewe sal aanvaar word. Leerders wat simptome 
van Covid 19 ervaar, of in kontak met ‘n positiewe Covidgeval was, moet die skool onmiddelik 
kontak sodat alternatiewe skryfreëlings getref kan word.

Die Graad 10 – ouers moet kennis neem dat Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid op 25 
September geskryf word.

Die Graad 9-vakkeusevorms kan daagliks by Mev. C Loftus ingelewer word.
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verband.

 
Daar word opgemerk dat van hierdie leerders in winkelsentrums is, maar nie skool bywoon 
nie. Ouers, hier word op u integriteit staatgemaak. Leerders wat gedeeltelike vrystelling 
ontvang het, sal sekerlik by hul ouerhuise besig wees met akademiese werk en nié in 
winkelsentrums ronddwaal nie. Ek vra ook u samewerking in hierdie verband.

VOORKOMS
Soos verskeie kere vantevore genoem, is die leerders nog stééds aan die netheidsreëls 
onder -worpe. Ons merk dat die dogters meer as een oorbel dra. Ek verwys u na bladsy 18 
nommer O4 in die Framesby Jaarbeplanner. Die seuns maak hulle daaraan skuldig om 
baarde onder die maskers te kweek en nie na die lengte van hulle hare om te sien nie. Loer 
gerus ook hier na bladsy 18 nommers P1 en 2 in die Jaarbeplanner. Ons vra ook hiermee u 
hulp, asseblief.

Ouers ek sluit af om u te bedank vir u volgehoue ondersteuning. Sonder u kan Hoërskool 
Framesby nie blom nie. Mag ons Hemelse Vader u ook seën met die keur van Sy seëninge.

Vriendelike Groete

M GERMISHUYS
SKOOLHOOF



Geagte Ouers

Ek wil begin deur ons Hemelse Vader te bedank dat Hy mooi na die Framesby-familie kyk. 
Ons het met leedwese van die afsterwe van mnr. A Kolesky (vader van Ricco, graad 12, en 
Anton, graad 11) verneem. Hierdie tragiese gebeurtenis laat ‘n groot leemte in die 
Kolesky-gesin. Ons gebede is met hulle en mag ons Hemelse Vader ook die nodige 
vertroosting vir hulle bring.

Ek wil die volgende punte onder u aandag bring:

AKADEMIE
Die Graad 12 – rekordeksamen begin op 9 September. Ons wil graag die Graad 12 – ouers  
versoek dat u toesien dat alle leerders goed voorbereid is vir dié eksamen. Indien leerders 
afwesig is, sal slegs mediese- of klinieksertifikate/briewe aanvaar word. Leerders wat 
simptome van Covid 19 ervaar, of in kontak met ‘n positiewe Covidgeval was, moet die skool 
onmiddellik kontak sodat alternatiewe skryfreëlings getref kan word.

Die Graad 8 – 11 toetsreeks begin op 28 September en eindig op 5 Oktober. Ouers, hierdie 
is ‘n báie belangrike toetsreeks. Ek versoek dat u sal toesien dat leerders goed voorbereid is 
en die toetse kom aflê. Leerders wat nié die toetsreeks skryf nie, sal ‘n nul vir die spesifieke 
vak kry. Slegs mediese- of klinieksertifikate/briewe sal aanvaar word. Leerders wat simptome 
van Covid 19 ervaar, of in kontak met ‘n positiewe Covidgeval was, moet die skool onmiddelik 
kontak sodat alternatiewe skryfreëlings getref kan word.

Die Graad 10 – ouers moet kennis neem dat Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid op 25 
September geskryf word.

Die Graad 9-vakkeusevorms kan daagliks by Mev. C Loftus ingelewer word.

GEDEELTELIKE VRYSTELLING VAN LEERDERS
Ouers, die vergunning is deur die Departement goedgekeur met die veronderstelling dat 
leerders die voorwaardes nakom. Een van die voorwaardes wat duidelik uitgestippel is, is dat 
toetse en eksamens by die skool afgelê moet word. Mondelinge val in dieselfde kategorie en 
moet uitgevoer word soos deur die vakonderwyser vereis. Ek vra u samewerking in hierdie 
verband.

 
Daar word opgemerk dat van hierdie leerders in winkelsentrums is, maar nie skool bywoon 
nie. Ouers, hier word op u integriteit staatgemaak. Leerders wat gedeeltelike vrystelling 
ontvang het, sal sekerlik by hul ouerhuise besig wees met akademiese werk en nié in 
winkelsentrums ronddwaal nie. Ek vra ook u samewerking in hierdie verband.

VOORKOMS
Soos verskeie kere vantevore genoem, is die leerders nog stééds aan die netheidsreëls 
onder -worpe. Ons merk dat die dogters meer as een oorbel dra. Ek verwys u na bladsy 18 
nommer O4 in die Framesby Jaarbeplanner. Die seuns maak hulle daaraan skuldig om 
baarde onder die maskers te kweek en nie na die lengte van hulle hare om te sien nie. Loer 
gerus ook hier na bladsy 18 nommers P1 en 2 in die Jaarbeplanner. Ons vra ook hiermee u 
hulp, asseblief.

Ouers ek sluit af om u te bedank vir u volgehoue ondersteuning. Sonder u kan Hoërskool 
Framesby nie blom nie. Mag ons Hemelse Vader u ook seën met die keur van Sy seëninge.

Vriendelike Groete

M GERMISHUYS
SKOOLHOOF


