
Hartlik welkom terug aan al die ouers en die leerders. ‘n Besonderse woord van welkom aan

al ons nuwe graad Een en graad R leerders asook hul ouers. Welkom ook aan alle nuwe

leerders in die hoër grade en hul ouers. Ons vertrou dat almal die vakansie geniet het en dat

dit goed gaan met almal. Ons vertrou dat al die nuwe graad Eentjies ‘n groot bydrae gaan

maak, soos ons ander leerders tot Fonteine se sukses.

‘n Gelukkige en suksesvolle ❷⓿❶❾word elke gesin van Fonteine en alle betrokkenes by

ons skool vir hierdie jaar toegebid.

Die jaar 2019, soos alle vorige jare, gaan ‘n jaar vol uitdagings wees. Ons personeel is egter

nie bang vir uitdagings nie en is alreeds gerat vir alles wat van ons verwag word.

Ons gaan hierdie jaar nog meer op u as ouers staatmaak. Baie dankie aan al die ouers wat

op verskeie gebiede betrokke is. Dit word baie waardeer. Ek doen ‘n beroep op u om veral

tydens sportdae u hulp aan te bied aangesien ons gewoonlik ‘n tekort het aan persone wat

help.

Ek wil dit weer beklemtoon dat indien u enige probleme het, u meer as welkom is om die

probleem met my te kom bespreek. Ek kan alleenlik u probleem probeer oplos as ek bewus

is daarvan.

Ek versoek u om asseblief die hele nuusbrief noukeurig te bestudeer aangesien daar baie

belangrike inligting in vervat is wat tot voordeel van uself en u kind sal wees en ons

beplanning vlot sal laat verloop.

• 18 Januarie 2019 Skool sluit om 10:20
• 5 Februarie 2019 Skool gesluit a.g.v. Zone 2 Atletiek
• 28 Februarie 2019 Skoolfondsvrystellingsaansoeke

sluitingsdatum
• 15 Maart 2019 Skole sluit @10:00
• Aanvangsdatum van die eksamens nog nie beskikbaar
•

GAAN ASB U KWARTAALPROGRAM NA VIR NOG ANDER BELANGRIKE 
DATUMS!

21 Januarie 2019
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Nogmaals dankie aan al die ouers wat hul skoolgeld so getrou betaal.  Dit maak dit vir die skool maklik om net 
die beste vir elke leerder te gee.  Alhoewel u alreeds die inligting rakende skoolgeld ontvang het, gee ek dit weer
aan u deur

‘n Belangrike aspek t.o.v. hierdie fooie is die feit dat bogenoemde bedrag die totale skoolgeld insluit.  Aangesien
die skool nie inskrywings-/registrasiefooie of boekgelde hef nie gee ons nie afslag vir meer as een leerder of 
wanneer u die volle bedrag skoolgeld eenmalig betaal nie.

Bankbesonderhede : Bank : ABSA (Sasolburg)
Rekeningnaam: Primêre Skool Fonteine
Rekeningnommer : 520 670 106
Takkode : 335 026 (EFT – 632 005)
Verwysing : Skoolgeld – Leerder: “Naam Van Graad Klas”

Naskool - Leerder: “Naam Van Graad Klas NS”
U kan die fooie per internet, debietorder of direk by die skool inbetaal.  U moet asseblief
ook u kwitansies bêre vir latere verwysing.  Die volgende instruksies is baie belangrik by 
enige betaling :

Elke leerling se skoolgeld moet asseblief apart betaal word.

Ouers moet die kind se Naam Van Graad Klas as verwysing gebruik met internetbetalings of deposito’s, bv. 
Andries Kruger 3M.  Skoolgeld kan net toegevoer word indien die regte verwysings gebruik word.

Moet asb nie net ‘n voorletter en van gebruik nie, asook nie ‘gr’ of ‘graad’ nie. Geen leerdernommers nie asb.

Die letter na u kind se graad is gewoonlik die eerste letter van die onderwyser/es se van.
Indien Naskool betaal word, tik NS na die graad asb.

Alle aftrekorders kan deur uself by die bank gereël word of u kan ‘n vorm by die skool ook afhaal.
Ouers let asseblief daarop dat u die verwysing elke jaar moet opgradeer volgens u kind se nuwe graad en klas. 
Januarie sal u nog kans gegee word om die ou verwysings te gebruik, maar vanaf Februarie moet alle betalings
met die regte verwysing gedoen word.

Aansoek om vrystelling van skoolgeld
Aansoek om vrystelling van skoolgeld (vorms en regulasie beskikbaar by Me Daleen Botha) moet voor/op                  
28 Februarie 2018 ingedien word sou u aansoek wou doen.  Laat aansoeke sal nie oorweeg word nie.  Vorms
moet deur die ouer self by die kantoor afgehaal word – geen vorms sal aan ‘n leerder gegee word of per e-pos
gestuur word nie.

By versuim van aansoek sal u ten volle verantwoordelik wees vir die betaling van die volle skoolgeld.  U moet
ook besef dat alle ouers nie kwalifiseer vir vrystelling nie.  Die stelsel is gegrond op dit wat u gesamentlike
inkomste is teenoor die jaarlikse skoolgeld.

Kom ons maak vanjaar ‘n groot poging en probeer om ons verpligtinge na te kom.  Die skoolgeld maak vir die 
leerders nuwe geleenthede moontlik en dit is tot hulle voordeel.

SKOOLFONDS PER LEERDER VIR 2019

Totale per jaar: Gr R R11,990.00

Gr 1-7 R10,340.00

Totale per maand: Gr R R1,090.00 x 11 maande

Gr 1-7 R940.00 x 11 maande
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Fonteine is besonder bevoorreg om die jaar 2019 te kan afskop met nuwe leerkragte en
assistente wat by ons aangesluit het en wat ons glo baie waarde sal toevoeg.

Grondslagfase
Graad R Me. Amanda Grundling

Graad 1 Me. Francé Greyling

Graad 2 Me. Marianda Human

Graad 3 Me. Juandri Prinsloo

Ons vertrou dat hierdie leerkragte baie gelukkig by Fonteine sal wees en baie jare aan die 
skool verbonde sal wees.

Ons versoek u vriendelik om u aankope by die volgende instansies aan Fonteine te koppel:

• Woolworths (MySchool)

• Makro (vind asseblief koppelingsvorms aangeheg indien benodig) 

Ek doen ‘n beroep op ouers om asseblief te sorg dat die leerders se hare netjies is as hulle
skool toe kom. U weet daar is ‘n verskeidenheid van modegiere wat van seisoen tot
seisoen verskil. Sommige leerders sny net gedeeltes van hulle hare en dit sal nie
toegelaat word nie. Ek besef die leerders en veral die seuns sien dit op televisie, maar alle
style is egter nie toelaatbaar nie. Ek doen ook ‘n beroep op u om nie die leerders met
gekleurde hare skool toe te stuur nie. Ek vertrou dat u as ouer die skool in die verband
sal ondersteun en bystaan.
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Ouers word nie in die skoolgebou toegelaat

mits hy/sy by die kantoor aangemeld het nie.  

Daar is ongelukkig ouers wat misbruik maak en

ongemagtig tussen die geboue

beweeg.  Dit is vir u kind se

veiligheid.

Ek doen ‘n vriendelike beroep op

u om gehoor te gee aan hierdie

reël. Indien u ‘n afspraak met

een van die onderwysers verlang,

meld ook asseblief by die kantoor

aan.

Bring asseblief u kind betyds skool

toe.  Dit is elke keer u kind wat in 

die verleentheid is wanneer hy/sy

laat kom.  Die betrokke leerder

maak ook inbreuk op die opening wat elke

oggend plaasvind.

Ek vra ook, dat veral voor die grondslagfase se 

klasse, die ouers nie die leerders se aandag sal

aftrek deur geselsery naby die klasse nie.

Die probleem kom ook voor by die sangklas in 

die middae wanneer die kore oefen en ouers

net buite die lokaal sit en gesels en die leerders

se aandag afgetrek.

Ek vertrou dat u begrip sal hê vir bogenoemde

en dat u saam met ons, almal se taak sal

vergemaklik.

Ek doen ‘n beroep op ouers om die regte toegangshekke te gebruik.  Die graad R toegang is uitsluitlik
vir die graad R leerders en nie ‘n deurgang na die res van die skool in die oggende en middae nie.  Die 
reëlings sal so geld om beter veiligheid te bewerkstellig.

Graad 1 – 7 ouers en leerders maak van die toegangshek voor die skool
teen die gradegebou gebruik en nie die voorportaal nie.

Die voorportaalingang is vir uitsluitlike gebruik vir navrae, afsprake, die in-
en uitteken/afhaal van u kind en skoolgeldbetalings.

Ek vertrou dat u hiervoor begrip sal hê en ons in die verband sal
ondersteun.  Die hek sal ook in die middae oop wees vir u gerief maar sal
wel om 17:15 gesluit word as die personeel die naskool verlaat.
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Selfone is ‘n al groter wordende

probleem.  Soos wat die meeste

leerders se ouers weet, is 

dit ontoelaatbaar vir die 

leerders om selfone by

hul te dra.

Die leerders moet die selfone

elke oggend voor skool by

ontvangs kom inteken en

kan dit na skoolure weer gaan uit-

teken.  Die stelsel werk goed maar 

ons ontmoedig leerders om hul

selfone skool toe te bring.  Ouers help 

ons in die verband en sorg dat u 

kind(ers) se selfone ingehandig word 

om sodoende ongelukkigheid te

voorkom.  Indien ‘n leerder met ‘n 

selfoon betrap word sal dit afgeneem

en vir die res van die jaar in die kluis

gebêre word.  Dieselfde geld ook vir

selfoonhorlosies, tablette en I-Pads.



• Sorg asb. dat leerders betyds in die oggende by die skool is.
• Sorg asb. dat klere duidelik gemerk is.
• Moedig u kind aan om in die oggende wanneer u hom/haar aflaai dat hulle na hulle klasse

toe gaan en nie tussen die parkeerplek en motors wag vir maats nie.
• Leerders moet asb. nie deur die portaal loop na hulle klasse toe nie.
• Leerders kan nie sommer net enige tyd tydens skoolure afgehaal word nie. Indien u weet u 

gaan u kind om ‘n sekere rede moet haal, stuur asb ‘n skriftelike brief die vorige dag saam.  
Probeer om asb. enige afsprake vir na skool-ure te maak.

• Ons kan ongelukkig nie leerders deur die dag oor die interkom roep nie, dit maak inbreuk
op akademietyd.

• Indien u kind regtig siek is, hou hom/haar eerder by die huis. Die skool mag geen
medisyne aan leerders gee nie.

• Ons vra asb. dat ouers nie net by ontvangs opdaag en daarop aandring om ‘n 
onderwyser/es te sien nie of selfs na hulle klas toe gaan nie. Meld by ontvangs aan en los
u besonderhede of skakel en los u nommer sodat die betrokke persoon u kan terugskakel
en reëlings tref wat u albei pas.

• Ouers moet asb. die “school-communicator” program aflaai by www.school-
communicator.com

• U kan dit op u rekenaar aflaai asook op u selfoon.
• Indien u skoolgeld wil betaal, druk die rooi knoppie langs die veiligheidshek en die 

finansiële dame sal vir u oopmaak.
• Ons vra ook asb. dat die leerders nie in die voortuin/gras sal speel nie.

Leerders moet ‘n brief van hul ouers toon indien hulle vir een of ander rede gedurende skoolure

moet huis toe gaan.  Leerders kan nie mondelings ‘n verskoning aanbied namens die ouers nie.

Die nodige uittekendokument is beskikbaar op die toonbank voor by ontvangs, waar u as ouer

die leerder moet uitteken.  Sou u iemand anders stuur, moet hierdie persoon u kind uitteken.

Hierdie maatreël is belangrik en noodsaaklik vir die veiligheid van u kind.

Indien ‘n kind as gevolg van ongesteldheid van watter aard ook al uitgeteken word, verlang ons

‘n doktersbrief van u huisdokter die volgende dag – veral tydens eksamentye.

Volgens die Skolewet van Suid-Afrika, Wet 84 van 1996, is u kind skoolpligtig en is dit u 

verantwoordelikheid as ouer/voog om toe te sien dat u kind gereeld skool bywoon.

Indien ‘n leerder vir 10 agtereenvolgende skooldae afwesig is 

sonder enige geldige rede en daar nie vasgestel kan word of so ‘n 

leerling van voorneme is om terug te kom skool toe nie, word 

sy/haar naam van die register geskrap.

Maak asseblief seker dat u kind by die skool is wanneer daar

geassesseer word.  Toetse kan nie ingehaal word nie.  Indien ‘n 

leerder wel afwesig is of vroeër huis toe moet gaan tydens

assessering moet ‘n doktersbrief ingehandig word.
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Die klerebank sal oop wees op 
Woensdae vanaf 07:00 tot 08:30 
en is geleë op die boonste
verdieping bo die sangklas.

Ons vra asb dat u die linkerkanste
hekkie sal gebruik indien u 
klerebank toe wil gaan en nie
deur die kantoor nie.

Verlore klere en ander verlore
items word daar geberg.  Herinner
asseblief u kind om gereeld te
gaan navraag doen indien iets
vermis word.

Ons doen ook ‘n beroep op u om 
asseblief ou skoolklere wat nie
gebruik word nie aan die 
klerebank te skenk sodat ons
sodoende behoeftige leerders kan
help.

Kontak me Joey Swart vir enige
navrae by 084-404-2091.

Die Vaaloewer Kunswedstryd vind hierdie jaar gedurende
Augustus plaas.  Die voorlopige datums en afdelings is as 
volg:
Voordrag en Drama - 5 Augustus – 16 Augustus 2019
Instrumentaal - 19 Augustus – 23 Augustus 2019
Vokaal - 26 Augustus – 30 Augustus 2019

Kuns, Fotografie
en Letterkunde: Sluitingsdatum Vrydag, 19 Julie 2019.

U sal later meer inligting ontvang.
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Baie dankie aan Mev. Marizelle Bouwer wat

vir 2 jaar die leiding geneem het by die

ouervereniging en gehelp het om ons

sportdae ‘n groot sukses te maak. Dankie

ook vir elke ouer se hulp hoe klein of groot

ook al. Dit word opreg waardeer.

Ons benodig egter weer u getroue hulp met

ons komende sportdae hierdie jaar, u maak

ons hande net soveel sterker. Kontak

asseblief me K. Reyneke as u wil inskakel by

die Ouervereniging.
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Ons is baie trots op ons naskoolsentrum wat goed funksioneer met ‘n baie groot getal leerders.  Van 

hierdie jaar skakel Kleine Fonteine se leerders ook by Fonteine se Naskoolsentrum in.

Daar is egter wesenlike probleme rakende leerders se ouers wat nie hul finansiële verpligtinge t.o.v. 

die naskoolsentrum nakom nie.  Ons sal dus genoodsaak wees om hierdie betrokke leerders uit te

skakel by die naskool indien hul ouers nie voor die 7de van elke maand die vorige maand se gelde

betaal het nie. Ons doen ‘n beroep op u om ons in hierdie verband te ondersteun om sodoende

ongelukkigheid te voorkom.  Ek doen ook ‘n beroep op ouers om asseblief by die naskooltye te hou

om sodoende die personeel aan diens ook die geleentheid te bied om hul eie persoonlike

verpligtinge na te kom.  Daar is heelwat ouers wat in sommige gevalle hul kinders tot ‘n halfuur laat

kom haal. Geen leerders wat nie by die naskoolsentrum ingeskryf is sal daar toegelaat word nie.

Redenaars gee vir leerders die platform om hul sê met selfvertroue in Afrikaans te sê. Dis 

hier waar jy jou vrees om voor mense te praat oorwin en leer om ander se opinies te

waardeer.  ‘n Vaardigheid wat hulle in die toekoms aan die voorpunt van hul veld sal plaas. 

Die skooluitdunne sal plaasvind op Woensdag, 13 Maart 2019 in die skoolsaal.  Die wenners

van die skooluitdunne dring deur na die ATKV-Redenaarskompetisie se eerste uitdunrondes. 

Hou die ATKV se webwerf dop vir die ATKV-Redenaarsbrosjure en meer inligting oor die 

2019-kompetisie.  

Die temas is soos volg:

Graad 1 tot graad 3 (tydsduur van toespraak:  2 – 4 minute) -maniere

droom

jok

Graad 4 en graad 5 (tydsduur van toespraak:  3 – 5 minute) - spaar

kuns

frons

Graad 6 en graad 7 (tydsduur van toespraak:  4 – 6 minute) - vrees

dink

dans

NB: Uit die tema moet ’n onderwerp gehaal word wat ’n standpunt bevat. Die standpunt moet

aan die hand van argumente en bronne beredeneer word. Dit is nie ‘n praatjie,

preek, lesing of gedramatiseerde monoloog nie.  Die hoofdoel is NIE die 

oordra van kennis aan die gehoor nie, maar die gehoor tot die standpunt,

wat die spreker stel, te beïnvloed en te OORREED.  Indien toesprake van

vorige jare, en/of gedupliseerde toesprake gelewer word, sal deelnemers

gepenaliseer word.  Die ATKV ontmoedig deelnemers en ouers om toe-

sprake te koop

‘n Voorbeeld:

Tema:  maniere

Standpunt:  Goeie maniere maak ‘n verskil.



Dit gebeur verseker wanneer kinders

koorsing! Hier kan leerders hul

kreatiewe- en logiese denke

ontwikkel. Indien ‘n leerder die 

kooroudisie slaag word die graad een

tot  drie leerders ‘n lid van die Junior 

Koor en graad 4 tot 7 leerders lid van 

die Senior Koor.

Die Junior Koor oefen

Woensdagmiddag van 13H30 tot 

14H00 en die Senior Koor van 14h00 

tot 15h00. Ekstra oefeninge mag per 

geleentheid geskeduleer word.

Ons tree jaarliks met beide kore in kerke op, neem deel aan die Vredefort

Koepelkoorfees, die Foyerkoorfees en hierdie jaar ook aan die Vaaloewerse

Kunswedstryd.

Ons oefen hard, gesels lekker, lag uit ons mae en geniet dit om vir mense musiek

te maak!

Nog ‘n jaar is aan ons geskenk om ‘n verskil te kan
maak in die omgedopte wêreld daar buite. Al lyk die 
aksie wat ons neem hoe gering kan dit soos water 
uitkring na ons naaste as ons net bereid is om ‘n 
klippie in die water te gooi. Reik uit na ander en
openbaar God se liefde sonder twyfel en oordeel. 
Glimlag sonder ophou en bewonder al die wonderlike
dinge wat God vir ons gegee het. 

Romeine 12: 21
“Moenie toelaat dat die slegte julle onderkry nie, 
maar deur goed te doen moet julle die slegte te bowe
kom.”

Donderdae tydens tweede pouse in die saal, ALLE 
leerders is welkom.
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Ons sien baie uit na die seisoen wat voorlê. Hou gerus
die “Communicator” en ander briewe dop, inligting
rakende die liga, sportdae, toere en klinieke sal binne-
kort aan u gekommunikeer word. Ons maak gereed vir
‘n groot jaar propvol pret, plesier en oorwinnings vier!

2019 is die derde jaar wat Primêre Skool Fonteine betrokke is by die 

Denkskoolprojek. Ons kernwaarde is Respek en elke letter verteenwoordig ‘n 

waarde wat die skool geïdentifiseer het naamlik: 

R – reëls

E – eerbied

S – selfrespek

P - positiwiteit

E – eerlikheid

K – keuses

Hierdie waardes is alreeds van 2016 af ingeoefen en aangeleer op praktiese

maniere. Leerders moet egter gedurig weer herinner word aan die belangrikheid

wat hierdie waardes tot hul lewens toevoeg.

Ons fokus hierdie kwartaal weer op reëls. Die toepassing hiervan gaan op ‘n 

positiewe en visuele wyse aan die leerders oorgedra word. Reëls is daar om ons te

beskerm en daarom moet ons leerders toerus om hierdie boodskap uit te leef.

Mag ons u as ouers vra om ons hiermee te ondersteun. Kom ons as skool en

ouergemeenskap vat saam hande deur ‘n positiewe voorbeeld vir die samelewing

te wees.

Wees jy self die verskil wat jy in die wêreld wil sien! (Kyk gerus die video op 

Fonteine se Facebook blad.)
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Belangrike datums :

Woensdag, 23 Jan. Emfuleni Uitnodigingsbyeenkoms, DP de Villiers Stadion

Vrydag, 25 Jan. Vaalpark Uitnodigingsbyeenkoms, DP de Villiers Stadion

Dinsdag, 5 Feb. Zone 2, DP de Villiers Stadion

Maandag, 11 Feb. Metsimaholo (Vaalrivier), DP de Villiers Stadion

Saterdag, 23 Feb. Fezile Dabi (Noord-Vrystaat), DP de Villiers Stadion

Saterdag, 2 Maart Vrystaat, Sasolburg

Vrydag & Saterdag, 15-16 Maart SA’s, Germiston

Skool sal gesluit wees op Dinsdag, 5 Februarie 2019.

 LET WEL: KLEINE FONTEINE (Graad R) sal normaalweg funksioneer op die 5de Februarie).

Zone 2 : As gevolg van die Zone 2 Atletiekbyeenkoms, sal die skool op hierdie datum gesluit wees 
aangesien al ons personeel as beamptes betrokke is by hierdie geleentheid.  Die 
skoolhoofde in Sasolburg het besluit dat die leerders wat nie atlete is nie, liewer tuis moet
bly op die betrokke dag.  Enige leerder wat atletiek wil gaan kyk is egter welkom. Die 
naskoolsentrum sal wel op Dinsdag, 5 Februarie 2019 soos normaalweg oop wees.

Alle atlete meld by D.P. de Villiers Stadion aan om 07:00, Dinsdag, 5 Februarie by hul
spanbestuurders.

Die byeenkoms se reëlings is verder as volg: Begin: 07:30 / Eindig: 18:05
Toegang: Volwassenes & kinders = R25 / Atlete met atletiekdrag = Gratis

Dit sal goed wees as ouers hulle kind(ers) van ‘n geldjie kan voorsien vir verversings wat te koop
aangebied sal word.  Alle atlete moet asseblief hul eie pleisters saamneem en onthou ook die     
sonbrandroom.

Die tyd het weer aangebreek vir die jong bokke om mekaar aan te vat.
Alle o/6 en 0/7 seuns wat wil speel is welkom. 

ŉ Vergadering oor al die inligting sal eersdaags in Fonteine se skoolsaal
plaasvind. Tyd en datum sal nog deurgegee word deur middel van ŉ brief.
Eerste wedstryde word al in Maart gespeel.

Ouers wat belangstel om af te rig is welkom. Boksmart kursus-tye sal ook
nog deurgegee word aan die afrigters.

Kom en geniet die seisoen saam met u kind.
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Die natuurkamp is ŉ jaarlikse instelling en die slapies word afgetel. Vuil word, laat gaan slaap en krete 
van vroeg tot laat is wat die natuurkamp “maak”.

Opgewondenheid borrel oor, daar is net glimlaggies wat strek van oor tot oor! Nooit sal  ŉ mens so 
vinnig ŉ bus gesien pak word soos wanneer Fonnies se graad 4 tot 6 gaan kamp nie.

Camp River Lake is die eerste kamp van dié jaar. Vanaf Vrydag 15 Februarie 2019 tot Sondag 17 
Februarie 2019. Kostes sal nog deurgegee word deur middel van ŉ brief asook vorms wat asseblief 
voltooi moet word en saam met die geld ingegee word.

Betalings word gedoen net op die spesifieke dag en tyd by Mnr Willem Taljaard se klas asseblief. Geen 
inbetalings by kantoor of internetbetalings word aanvaar nie.

Kom beleef die natuur soos nog nooit tevore nie en moet ook nie die lekker kos en aktiwiteite vergeet 
nie. 

Die tweede kamp volg later in die jaar. Inligting sal later deurgegee word
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Baie geluk aan Anné Prinsloo wat in die Noord-
Vrystaat A tennisspan vir 2019 opgeneem is.

Vrystaat tennisproewe was reeds die naweek
van 11/12 Januarie in Bloemfontein. Slegs
leerders in NOVS-A spanne kwalifiseer om aan
die proewe deel te neem.

Die tennis-liga van 2019 vind eers in die derde kwartaal plaas. Proewe vir die 
skoolspanne sal aan die einde van die tweede kwartaal gehou word. Daar is ‘n 0/10  en
‘n 0/14 liga vir seuns en dogters.  0/11 en O/12 leerders word by die O/14 liga ingesluit.
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Ek doen ‘n beroep op ouers om seker te maak indien hulle hul kinders skuif na ander
skole, dat u vooraf seker maak van die akademiese standaard van skole.  Ons ondervind
dit huidiglik dat leerders in sekere skole top punte behaal (80% – 90%), nadat u kind 
gemiddelde prestasies behaal het by Fonteine. Dit gebeur dan dat ouers hulle kinders
weer terugbring na Fonteine vanaf ander skole waar hulle 80% - 90% behaal het.

Ons leerders se prestasies word in die hoërskole
getoets en ons het oor die jare bewyse dat ons
leerders uitstekend vaar wanneer hulle aanbe-
weeg na die hoërskole toe.

Ouers, maak asseblief ‘n ingeligte skuif gemeet
aan die regte akademiese standaarde indien u 
oorweeg om u kind na ‘n ander skool te skuif.

Na deeglike oorweging bring ek die volgende onder u 

aandag.

Fonteine se Prestasiemedalje sal in die toekoms net 

toegeken word aan skoolgeaffilieerde sporte- en

kultuuraktiwiteite en ook vir akademiese prestasies.

Dit sal dus nie meer aan buite sport- en

kultuuraktiwiteite toegeken word nie.

Buite sport- en kultuuraktiwiteite sal wel nog met ‘n 

sertifikaat beloon word tydens die meriete-aande aan

die einde van elke jaar.

op Vrydag, 15 Maart 2019. om 10:00 .



Vriendelike groete

Boland le Roux
Skoolhoof
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Besoek ons gerus op die volgende........

Tel: (016) 976-0986

Faks: (016) 976-2604 / 086-692-3269

E-pos: fonteine@absamail.co.za

Primêre Skool Fonteine

http://www.fonnies.co.za

• Jaarprogram
• Intervensie “Kolle” huiswerkbrief
• Makro Koppel Vorm
• 2019 Kalender
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