
LAERSKOOL 
CONSTANTIAPARK 

Ons hutsmerk is... 
kindertjies se 
pionierspore 
op die maan!



Wat 'n besondere lekkerte om saam met 'n amperse-Rooikat 'n eerste 
treetjie na die voordeur van Laerskool Constantiapark se Gr. R-
Sentrum-sonder-remme te gee. 

U, as ouer,  het tydens u kind se eerste vormingsjare u kosbare besitting 
met soveel deernis, omgee en hope liefde gekoester om hom/haar nou 

slaggereed te hê vir die volgende opwindende fase van die 
opvoedingsproses. Ons opvoeders staan met groot opgewondenheid gereed om 

u hande as primêre opvoeders styf vas te hou en as sekondêre opvoeders in vennootskap saam met u 
die wonderwêreld van kennis, speel-speel saam oop te breek. Ons het groot waardering vir die feit dat 
u die middelpunt van u bestaan deel van Rooikatland maak.

Om seker te maak dat u klein Rooikatjie veerkragtig tot die opvoedingsproses by ons Gr. R-Sentrum 
toetree, word ons herinner aan die woorde van Murray Janson wat van mening was dat om ons kinders 
na behore op te voed, moet ons hulle ankers én vleuels bied. Ons het geen twyfel dat u kind tot nou 
toe stewige ankers in die ouerhuis gegee is nie. Die tyd om nou u kind se nuutgevonde vlerke spreikans 
te bied in die vertroue dat hulle aanstons kort vliegsessies weg van die huis af gaan onderneem, het 
aangebreek. Dit bly 'n interessante antitese dat geslaagde opvoeding gemeet kan word aan die mate 
waarin die ouer in staat is om dié persoon waarvoor hy die liefste is: aanvanklik stelselmatig en later 
volkome moet kan laat gaan. Stewige ankers en wyd oopgespreide vlerke is beide ewe noodsaaklik. 

Die ruimte wat ons by die Gr. R-sentrum bied is een van veiligheid, vertroudheid, geborgenheid en 
liefde. Teen hierdie agtergrond betree ons saam nuwe ruimtes en breek ons as mede-
ontdekkingsreisigers nuwe wêrelde oop en verken ons nuwe horisonne op die pad na volwassenheid. 
U kind, met al sy/haar unieke moontlikhede sal met u ondersteuning en liefdevolle insette in 
vennootskap met ons koesterende onderwysers geslyp word om slaggereed sy/haar formele 
skoolloopbaan met selfvertroue tegemoet te gaan – daaroor bestaan daar by ons geen twyfel nie. 

Laerskool Constantiapark se drie kernwaardes verseker dat ons in Liefde vir mekaar omgee,  dat ons 
ons skool met Lojaliteit dien en Respek dring ons daartoe om mooi met mekaar te speel.

Ons kan u verseker dat speel ons werk is en dat ons speel-speel met gr. R klaarspeel. Sodoende bied 
hierdie informele benadering die grondslag van die opvoedingsbenadering hier by ons Gr. R-Sentrum.

Binnekort roep ons saam opgewonde die volgende: “Staan saam, wen saam… Rooikatte!”

Ons kan nie wag om mekaar binnekort in die oë te kyk en liefdevol kinderharte raak te sien nie.

Hartlike Rooikatgroete

Dr. Louis Dey
Hoof

Liewe  Voornemende Gr. R-Ouers



Hóé doen ons die wát  ...
Laerskool Constantiapark is groot waar dit saak maak, 
maar klein waar dit kinderhartjies raak! 

Laerskool Constantiapark word met strategiese bestuur van 
die moederskip af in  klein verkenningstuie uitgestuur wat 
pioniersvlae plant as hulle saam maan toe vlieg in formasie: die 
voorbereiding vir ons kindertjies se pionierspore op die maan 
word in kleiner groeperings voorberei deur elke RooiKat en 
RooiSkat eers te ontwikkel voordat ons in 'n gesamentlike 
skoolkragtoer ontplooi... en dís hóé ons die wát by Laerskool 
Constantiapark doen  wat ons kinders laat gedy! Dit voel vir 
elkeen klein waar hulle beweeg en ervaar, maar as al die klein 
groeperinge bymekaar kom  wanneer dit saak maak, ontplooi 
'n skoolkragtoer, sonder gelyke, waar dit saak maak! Saam is 
ons sterker en word ons elke dag meer Rooikat!

Hoe dink ons oor hóé ons die 
wát doen in die klas?
Voortreflike akademiese onderrig in 'n 
kindervriendelike, geborge milieu van liefde en 
meelewing deur passievolle 
onderwysers wat hóú van 
uitdagings, is hóé die Rooikatte  die 
wát laat plaasvind. 

Elke RooiKat en RooiSkat word 
binne die kamma-skool  toegerus 
om opgewonde skool toe te wil kom 
en om van skool te hou en daarom 
groot te droom! Rooikatte leef die 
skool se waardes van liefde, 
lojaliteit en respek uit!

Laerskool Constantiapark moedig 
'n  gebalanseerde ingesteldheid 
tot studie, sport, kultuur en 
leierskap aan en stoot-stoot ons 
kindertjies  bietjie-bietjie in die 
regte rigting sonder dat hulle die 
druk en eise van 'n skoolstelsel 
voel. 

Skaak  in die skooldag van graad 1-3  
skep pioniere in leierskap en 
laterale denke: Laerskool 
Constantiapark sorg dat leerlinge 
kreatief dink en leer om analities 
probleme op te los, daarom oefen ons 
Rooikatte en -Skatte ook om lateraal te 
dink met 'n skaakperiode in skooltyd vir 
graad 1-3, maar ook dat die CP's buite in 
die sonnetjie hulle lyfies laat wikkel.

Einstein + Picasso + 
Beethoven = 
Rooikatte roer sonder 
remme!

Leerlinge se kreatiwiteit in die kuns- en musiekklas 
word gestimuleer en hulle vaardighede op so 'n manier 
ontwikkel dat elke kind 'n Picasso en Beethoven wil 
word.

Die analitiese ontleding en voorbereiding van 'n  
meesterstuk trek weg in die kuns- en musiekklas en bou 
voort op dit wat in die Wiskundeklas gebeur en saam 
met die syfers stuur die ontploffing van kleur, die 
aanleer van 'n tegniek en die verfyning van elke kind se 
vingervaardigheid saam met analitiese denke elke CP in 
totaliteit op 'n ontdekkingsreis vol akademiese 
avontuur!



CP's land graag op 
pionierspaaie en 
baan die weg!
CP's hou van nuwe uitdagings en loop 
dan voor! Ons skool is reeds meer male  
met dié uitskietertoekenning bekroon 
toe die BEELD-lesers die skool as een 
van die beste laerskole aangewys het. 
Prestasies is nie  ons doelwit nie, maar is 
die natuurlike uitkoms as ons die regte 
dinge reg doen en ons kinders ontwikkel, 
laat veilig voel dat hulle wil waag en dan 
met kundigheid die waagmoed poleer 
dat vaardighede  in plek kom wat 
prestasie laat flonker. As ons fokus op 
die regte ontwikkelingsareas is, kom 
prestasie vanself! 

As die sonnetjie skyn, 
wikkel lyfies in die 
skooltuin of saam onder 
die maan!

In Laerskool Constantiapark kry 
leerlinge die geleentheid om onder 
leiding van top afrigters aan 16 
sportsoorte deel te neem, maar élke 
leerlinge hou saam konsert en kaskar 
op die rugbyveld en 'n hele skool dans 
saam in die revue onder die maan en 
so vonkel elke CP-ster. 'n RooiKat en 
RooiSkat se woord, is sy eer en as 
daar 'n span is, gee ons 'n afrigter en 
geleentheid om deel te neem!

Van nasionale redenaars tot gedugte 
rugbyspanne, waarvan die manne ook 
koor sing en reeds 'n dekade bo-aan die 
punteleer is ... hier kry elke maatjie 'n 
gaatjie vir ontwikkel en presteer.

Slim planne laat ons rooikatte vaartbelyn torpedo na 
die maan!

1. Laerskool Constantiapark glo daarin dat elke kind op elke gebied begeester 
moet word om te  ontwikkel.

2.     Laerskool Constantiapark fokus eerder op meer klasse per graad as oorvol 
klasse.

3.     Elke Wiskundeperiode in gr. 4 tot 7 verdeel 'n klas in twee kleiner klasse, 
sodat dit wat saakmakende vaardighede vorm, die saakmakende aandag kry.

4.     Die akademiese voortreflikheid van graad 1 tot graad 7 is gewortel in 
uitnemende onderrig wat ondersteun word deur klasassistente wat seker 
maak dat elke uitdaging in 'n klas in 'n japtrap kaf  gedraf word en kinders kan 
baai in individuele aandag.

5.     Die suksesresep vir uitnemende onderrig is die kombinasie van die fantasie- 
en 'n  verrassingselement in elke klas wat akademie in 'n reuseavontuur laat 
ontaard!

6.     Sport-seges begin in GRAAD R waar die pionierspaaie  wegtrek met 
bulletjierugby, mini-netbal,  mini-krieket, mini-hokkie en skaak- alles in 'n 
lekker opwindende  week!

7.     Die manier hóé ons die wát doen op akademiese  gebied, maak Laerskool 
Constantiapark een van  die  gunstelingvoedingslaerskole vir die Top 5 
hoërskole in Gauteng.

Laerskool Constantiapark  skitter op elke gebied... hier is 
enkele hoogtepunte:
• nasionale Afrikaans-ekspo-wenners,
• sommer twee keer nasionale redenaarskampioene in een week,
• Bloubul-rugbykampioene
• nasionale Lego Robotika-wenners,
• o/13-TITAN-wenners,
• twee netbalspanne onder die SA-Top 10
• Super12 sege-op-sege in atletiek, tennis, landloop en hokkie
• Swemspan naaswenners in liga
• CP-seniorkoor skitter as nasionale wenners van SING IN HARMONIE en het 

'n silwer medalje  verwerf by die WORLD CHOIR GAMES in 2018.
      
Die skool het naas die baie bekende seniorkoor ook nóg 3 juniorkore (waar die 
Graad R-koor die afgelope drie jaar reeds as Eisteddfod-wenners aangewys is).



Fasiliteite vir pionierspore: 
Kuber kraai koning vir CP's in 
hulle baan na die maan!

• Al ons klasse is toegerus met dataprojektors en 
internettoegang. Laerskool Constantiapark sorg vir   'n 
kindervriendelike kuber-ontdekkingsreis om elke kind 
die geleentheid te bied om tegnologie sy beste vriend te 
maak, maar nie so dat hulle in die kuberruimte verdwaal 
nie. Ons Graad R-klasse het groot skerm TV's vir op die 
mat sit en mooi kyk saam met Juffrou.

• CP's hou van lees en trap pionierspore omdat lus vir lees 
'n gewoonte gemaak word met 'n weeklikse besoek aan 
die Mediasentrum en die jaarlikse Boekwurmdag waar 
ouers en kinders saam stories lees vir 'n storie-uur by 
die skool.

• Ons het vier rekenaarsentrums vir 'n 
verrykingsprogram in lees en Wiskunde en 
rekenaarvaardigheid van Grondslagfase tot Graad 7. 

• Een keer 'n maand stap ons maatjies na die "Groot 
Skool" toe vir kodering op tablette. Ons leer speel-speel 
analities dink, sonder dat ons weet dink is eintlik werk!

Laerskool Constantiapark: Graad R-Sentrum
Laerskool Constantiapark se Gr. R-Sentrum is geregistreer by die Nasionale Departement van Onderwys en ingevolge 
wetgewing daartoe verbind om die bepalings van die voorgeskrewe nasionale kurrikulum te handhaaf. Daarvolgens word die 
drie leerareas soos beskryf vir die Grondslagfase, in ons leerprogramme geïmplementeer:

• Taalvaardigheid (Huistaal)

• Syfervaardigheid (Wiskunde)

• Lewensvaardighede (Fisiese, Persoonlike en Sosiale Ontwikkeling)

Die inhoud, kennis, vaardighede en waardes van die kurrikulum word deur die jaar aan die kleuters oorgedra aan die hand 
van bepaalde temas. Alle aktiwiteite hierby ingesluit is geskoei op die beginsels van KABV (CAPS), die departementeel 
voorgeskrewe onderwyssisteem wat die ontwikkeling van die Gr. R-maatjies bemagtig en versterk en nuwe vaardighede 
inoefen.

Die aktiwiteite wat die leerinhoud ontsluit en ons kleutermaatjies in staat stel om die verwagte uitkomstes te bereik, word op 
'n informele wyse speel-speel aan die kleuters gebied. Omdat hulle speel, leer hulle flink en vrolik sonder om die leerwerk as 
swaar te sien. Ons help vinnig 'n handjie wat sukkel of 'n koppie wat dalk net weer rustig moet hoor voor hy kan doen.

Om die geheelontwikkeling van ons kleuters te bewerkstellig, word daar daagliks op 'n gebalanseerde wyse verskeie aktiwiteite 
uit al drie genoemde leerareas (Taalvaardigheid, Syfervaardigheid en Lewensvaardighede) aangebied.

Perseptuele vaardighede is in die kurrikulum ingebou, en geniet deurlopend aandag in elke dag se program. Die jarelange 
gesamentlike onderwyservaring van ons Graad R-Sentrum se personeel, stel ons ook in staat om die nasionale kurrikulum op 
verantwoordbare wyse in belang van ons kleuters te verruim en te verbreed. So kan ons ook 'n bietjie eksperimente inwerk, 
wat altyd 'n groot avontuur is!

G  raad R-Sentrum



Ons Graad R-Sentrum het ons eie 
kamma-kamma skooldrag!
Winter:

• Rooi langmouhemp met skoolwapen (Beskikbaar by 
Constantia Uitrusters)

• Swart langbroek

• Rooi “fleece”-baadjie (Beskikbaar by Constantia 
Uitrusters)

Somer:

• Rooi kortmou gholfhemp met skoolwapen (Beskikbaar 
Constantia Uitrusters)

• Swart kortbroek

Rugsakke en Skryfbehoeftepakkies

• Beskikbaar by die Kuierdae en Graad R-Sentrum.

Alle klere moet duidelik gemerk word, aangesien dit soms so in die 
speel iewers land net soos by die huis.

Hóé doen graad 
RR die wát? 

Ons Gr. RR-maatjies volg glad nie 'n formele kurrikulum nie, 
maar wel 'n speel-speel-kurrikulum: dit beteken ons maak 
groot planne agter die speel-avonture dat ons maatjies elke 
dag sterker en slimmer word, maar sonder die effe formeler 
klasstruktuur van die voorskriftelike Gr. R-kurrikulum wat 
weer as voorbereiding vir Graad 1 die pad moet plavei.

Kortom vir 'n mamma-hart: almal leer by ons Graad R-Sentrum 
speel-speel, maar party speletjies is net anders lekker as ander en 
word bepaal deur 'n maatjie.

Waarop is ons fokus?

Fisiese ontwikkeling

Die inskerping en slyping van beide groot- en fyn motoriese 
vaardighede. 

Hand-aan-hand daarmee saam ook 'n fokus op  gesondheid en 
veiligheid.

Sosiaal-emosionele ontwikkeling

Die vestiging van kerngesonde waardes en 'n eie sosiale identiteit 
met ruim geleentheid vir aanleer van 'n verantwoordelike 

waaghouding  en die skep van 'n positiewe selfbeeld, gesonde 
verwerking van kleuteremosies en bou van interpersoonlike 
verhoudings.

Kognitiewe ontwikkeling

Aandag aan begrip, geheue, konsepvorming, gesonde oordeel, 
redenasievermoëns en probleemoplossing.

Taalontwikkeling

Klem en aksent op die aanleer van praat- en luistervaardighede. In 
ooreenstemming met die fisiologiese vorming en groei van die 
kleuterbrein, word daar wel op ‘n verantwoordbare wyse aandag 
gegee aan die ontwikkeling van ontluikende insidentele lees- en 
skryfvaardighede.

Vrolik-bak-en-brou-en-verf-en-bou:

Kreatiwiteitsontwikkeling, sensoriese genot en eksperimentering 
met kreatiewe probleemoplossingstrategieë.

Hier is en bly die lekker van die doen en die belewing daarvan, 
belangriker as die resultaat.



Laerskool Constantiapark en ons ouers se hande en harte werk saam om elke lyfie 'n mensie in eie reg te maak! Ons  staan 
almal gereed om ons nuwe kleutermaatjies, maar  ook ons nuwe ouers, aan die hand te neem en deel van ons CP-gesin te 
maak! Kom kuier gerus of kom klop aan as ons kan help!

Dr. Louis Dey   Hoof

Me. Annieka Moolman   Adjunkhoof: Akademie en Bemarking

Mnr. Francois van Staden  Adjukhoof: Buitekurrikulêr en Dissipline

Me. Marlene du Plessis    Departementshoof: Graad R-Sentrum & Graad  1

Me. Esmé Müller   Graadhoof: Graad R

Me. Marihette Joubert    Graadhoof: Graad RR

Me. Roelien Naudé    Algemene inligting en navrae/Inskrywings en registrasies

Hier is ons klein maatjies se Juffrouens in wie se harte hulle flink klouter en klim en nesskop. Dit is ook saam met dié 
Juffrouens wat ons leer groot droom en lekker dinge doen! Ons Rooikat-Juffrouens is almal uitstekend gekwalifiseer, 
spesifiek vir kleuteronderrig. Hierdie slimkoppe het buiten grade 
ook honneursgrade, wat beteken: hierdie is 'n slim span met die 
blinkste planne!

GRAAD R

Me. Esmé Müller   Gr. R/1  

    (Graadhoof: Graad R)

Me. Simonè du Preez   Gr. R/2

Me. Ansunè Steenekamp   Gr. R/3

Me. Marlise Viljoen  Gr. R/4

Me. Lize van Rooyen  Gr. R/5

Me. Izelle Cowley  Gr. R/6

Me. Klarize Marnewick  Gr. R/7

Me. Liezl Weyers   Gr. R/8

Me. Karla Rademeyer (assistent) Graad R

GRAAD  RR

Me. Marihette Joubert  Gr. RR/1   

    (Graadhoof: Graad RR)

Me. Deliwe Msimanga (assistent)   Gr. RR/1

Me. Aimee-Jane Chapman Gr. RR/2

Me. Gladys Josina  (assistent) Gr. RR/2

Me. Alani  Viljoen       Gr. RR/3

Me. Peggy Manzini  (assistent)   Gr. RR/3

Wie is verantwoordelik vir die wat?



Wat gebeur in ons skooldag?

Dagprogram van Graad RR

(08:00 – 12:30)
06:40 – 08:00  Goeiemôre! Welkom!

08:00 – 08:10 Ons loop 'n draaitjie badkamer toe.

08:10 – 08:40 ONS GROET MEKAAR

  Bybel, Weerkaart, Nuus-tyd

  ONS WORD SLIM

  Taalontwikkeling en Tema-bespreking

 Wiskunde en Wetenskap-
eksperimente

08:40 – 09:00 JUFFROU MAAK ONS LYFIE SLIM

 Persepsie-tyd (bv. fyn-motories, 
grootmotories, oog-hand koördinasie, 
lateraliteit, visuele diskriminasie, 
middellynkruising, ens.)

09:00 – 09:30  WOEKER MET WISKUNDE OF ONS 
GENIET KUNS

  Vaardighede, Kreatiwiteit en

  Wiskunde prakties 

09:30 – 10:30  ONS KNIBBEL

  Kosblik-tyd

                                       Ons loop 'n draaitjie badkamer toe.

10:30 – 11:00  LEWENSVAARDIGHEID

11:00-12:00 ONS SPEEL BUITE

12:20 – 12:40  ONS GENIET ONS MIDDAGETE BY 
DIE NASKOOL

 EK MAG NOU HUIS TOE GAAN

 Naskoolmaats eet by naskool

 Wagklasmaats eet eie kos

12:40 – 13:45  ONS RUS HEERLIK

13:45 – 14:00  ONS WORD WAKKER

  Ons loop 'n draaitjie badkamer toe.

14:00   VOLDAG MAATS SLUIT AAN BY DIE  
NASKOOL

Dagprogram van Graad R 

(08:00 – 12:30)
06:40 – 08:00  Goeiemôre! Welkom!

08:00       Groettyd, Nuus, Register, Verjaarsdae,

 Kalenderwerk en Weerkaart.

 Ons is tjomme met  somme.

 Skeppende kunsaktiwiteite en/of 
vryspel in die onderskeie aktiwiteit-
sentrums.

                    Opruim en ons loop 'n draaitjie in ons 
badkamers.

09:45   Knibbeltyd

10:15   Lekker speel buite

 Skeppende kunsaktiwiteite en/of 
vryspel in die onderskeie 
aktiwiteitsentrums.

                    Opruim en ons loop 'n draaitjie in ons 
badkamers.

11:20   Pret met ons Huistaal.

 Storietyd

12:30   Totsiens, Juffrou!

 Totsiens, maatjies!

'n Addisionele kurrikulum, FLO, word 
twee keer per week  vir Graad R 
aangebied. Die fokus is op kinestetiese 
aktiwiteite ter bevordering van 
perseptuele- en ander 
lewensvaardighede. 

Ons graad RR kry ook geleentheid om op 
perdjies te ry as deel van hulle 
ontwikkelingsprogram (Equiterapie).



Wentelbane vol pret van hier tot op die maan

Lente-hoededag:
‘n Kreatiewe ontploffing van hoede: elkeen 

maak sy eie volgens ‘n tema en kom spog 
tydens ‘n heerlike geleentheid.

Bak en brou op Vrydae:

Een maal per week.

Sport(s)dag:

Ouers, kleuters en personeel kuier en speel 

heerlik informeel saam.

Instappies:

Besoeke en vertonings van allerhande 

interessante mense.

Pretdag: Rooikat-Ontbyt!

Ons maak saam met ons hele skool ‘n golf 

van gees!

Oupa-en-Ouma-dag:
Die grootouers kom deel 

in die lekkerte wat
hul kleinkinders
 daagliks ervaar. 

Graad R-Sentrum se 
atletiekbyeenkoms:
Ons hou ons eie huissport(s).

Diplomaplegtigheid vir Graad R
Die hoogtepunt van die jaar - ons sê 

“Totsiens”.

Kenmekaarbraai:
‘n Geleentheid om nader kennis te maak met 
die ander ouers van die skoolgemeenskap en 

CP-familie.

Superhero-dagSuperhero-dagSuperhero-dag

Boekwurm-dagBoekwurm-dagBoekwurm-dag
Perdjies Perdjies Perdjies 

Kodering op tabletteKodering op tabletteKodering op tablette

Skaakonderrig in Skaakonderrig in Skaakonderrig in 
skooltyd tot graad 3skooltyd tot graad 3skooltyd tot graad 3 Super Super 

CP- RooikatdagCP- Rooikatdag
Super 

CP- Rooikatdag

Mini-NetbalMini-NetbalMini-Netbal

Mini-HokkieMini-HokkieMini-Hokkie

BulletjierugbyBulletjierugbyBulletjierugby

Mini-KrieketMini-KrieketMini-Krieket

WaterpretWaterpretWaterpret

Gr. R-konsertGr. R-konsertGr. R-konsert

RevueRevueRevue

Mamma- en Pappa-Mamma- en Pappa-
KuierdaeKuierdae

Mamma- en Pappa-
Kuierdae

Jaarlikse kerskonsertJaarlikse kerskonsertJaarlikse kerskonsert



Hoe gesels 
ons?

Ouerdae bied verdere 
geleentheid om die kleuters se  
vordering en enige ander sake, 
sonder hul teenwoordigheid, 
te bespreek en ook om 
inligting rakende die skool te 
deel. Ouerdag vind in die 
tweede week van elke 
kwartaal plaas.

• 1ste en 2de kwartaal: 
Individuele afsprake

• 3de en 4de kwartaal: 
Individuele afsprake waar 
nodig op uitnodiging. 

Inloer by Juffrou:

• Mammas en pappas is 
altyd welkom om enige 
aangeleentheid rakende 
hulle kleuter te kom  
bespreek. Ons werk met 
'n  afspraak-stelsel om 
seker te maak dat ouers 
ons volle  aandag geniet.

• Sou u ons gedurende een 
van die drie beplande 
lestye besoek, moet u 
asseblief nie die  klas   
binnekom nie, meld by 
me. Roelien Naudé in die 
kantoor aan.

Hoe gesels ons deurentyd?

D6-Kommunikeerder
Ons skool maak gebruik van die D6-Kommunikeerder as hoofstroom-kommunikasie en 
wat op die foon en skootrekenaar gelaai kan word.

Omsendbriewe:
Ons hou ons ouers op hoogte van sake deur middel van 'n tweeweeklikse omsendbrief 
wat per e-pos aan u gestuur sal word, ander belangrike inligting word, wanneer dit nodig 
is, in die kind se posbus geplaas. Lees asseblief die briewe noukeurig deur en stuur die 
posbus die volgende dag terug. Alle briewe is ook op die D6-Kommunikeerder 
beskikbaar.

Speel-is-ons-werk-bord van die kwartaal:
Elke week se temas, verjaarsdae en spesiale gedagtes sal op die bord verskyn. Ons stuur 
aan die begin 'n lysie vir die yskas in die posbus-sakkie wat huis toe gaan.

Algemene sake vir lekker saamgesels:
Laat weet asseblief indien u huisadres, werksadres, telefoonnommer of e-pos verander. 
Ouers is ook altyd welkom om by die skool navrae te doen, of om enige ander saak van 
belang onder ons aandag te bring. Indien u 'n personeellid wil spreek, is u welkom om 'n 
afspraak per e-pos  te reël of via  die Graad R-Sentrum se ontvangs.

U is net so welkom soos elke kleutermaatjie en daarom kan u met vrymoedigheid enige 
probleme van watter aard ook al wat u ondervind, dadelik met ons deel - ook enige 
uitdagings by die huis, soos bv. dood, ens. Kinders is sensitief en voel spanning maklik 
aan en ons hou hulle veral dan graag naby ons.

Terugvoer

U kleuter se gedrag, deelname aan aktiwiteite, asook ontwikkeling sal deurentyd 
objektief waargeneem word en opvoedkundige kommentaar en wenke sal- waar nodig 
en indien verkies- verskaf word. Assessering vind deurlopend plaas.
Elke kwartaal ontvang die kleuters 'n vorderingsverslag wat die kleuter se ontwikkeling 
en prestasie in die onderskeie ontwikkelingsareas aantoon.

Assesseringsverslag

Hierdie sleutel word deur die GDO vereis:

1  Nie bereik nie
2  Nie voldoende nie
3  Bevredigend- vereis aandag
4  Gemiddeld- ons moet nog bietjie woeker en woel met hierdie dingetjie
5  Goed bemeester
6  Baie goed bemeester
7  Uitstekend bemeester

(Graad RR het hul eie unieke vorderingsverslag.)



Hoe vat die Gr. R-
Sentrum en Laerskool 
Constantiapark se 
"Groot Skool" hande?

Laerskool Constantiapark se Gr. R-Sentrum vorm deel van 
Laerskool Constantiapark se Grondslagfase. Die Graad 
RR- en Graad R-klasse funksioneer egter afsonderlik en 
word ook afsonderlik bestuur.

Daar is wel sekere laerskool-aktiwiteite waaraan ons 
deelneem en by inskakel onder 'n normale nie-Covid-jaar, 
bv. die Kenmekaar-braai, kaskardag, die revue en ander 
geheelskool-momente, soos ons hoof se verjaarsdag en 
pawiljoenafsluitings aan die einde van elke kwartaal.

Ons volg, met verwysing na skoolkwartale, vakansies, 
vakansie- en skoolvakansiedae, dieselfde kalender as die 
van die laerskool.

Sport

Die volgende sportsoorte vorm deel van die  Gr. R'e se 
buitemuurse program. Die leerlinge skakel by die laerskool 
se oefenprogram in.

• Atletiek- Eenmalige byeenkoms:  elke Januarie 
• Bulletjierugby
• Mini-Hokkie
• Mini-Krieket
• Mini-Netbal

Koor

• Aangebied deur me. Esmé Müller  (083 407 3033). 
Geen koste.

Drama/ballet/hiphop/klavier/kitaar/viool en blokfluit

• Sentrum van die Kunste op die CP-terrein.

Hoe vat die Gr. R-
Sentrum en die ouerhuis 
hande?
Die opvoedkundige program word aangebied vanaf 08:00 – 
12:30. 

Kleuters kan daarom reeds vanaf 12:30 afgehaal word. Die 
versoek is daarom dat halfdag-leerlinge asseblief nie later as 
13:45 afgehaal word nie. Die Gr. R-Sentrum beskik wel oor 'n 
eie Graad R-Naskoolsentrum, wat vanaf 12:30 – 17:30 vir 
voldag-leerlinge bedryf word.

Voortdurende, informele kontak tussen ouers en personeel is 
in die Grondslagfase van groot belang. Daarom is dit dus 
wenslik dat die kleuters deur hul ouers gebring en afgehaal 
sal word. Indien dit nie vir u moontlik is om u kleinding self te 
kom haal nie, moet ons asseblief vooraf daarvan kennis dra 
(Veral op die dae wat 'n onbekende die kleuter om een of 
ander rede kom afhaal. Ons stuur geen kleuter sonder 
vooraf-kennisname in die hande van 'n onbekende van die 
terrein af nie).

Om werkende ouers wat reeds vroeg by die werk moet wees, 
tegemoet te kom, sal daar reeds vanaf 06:40 toesig op die 
skoolterrein beskikbaar wees.

Die Gr. R-Sentrum se toegangshekke sluit stiptelik om 08:00 
en word eers weer 12:30 oopgesluit.

Die uittekenregister is in die administratiewe kantoor by me. 
Roelien Naudé beskikbaar. Dit moet geteken word as die 
kleutermaatjie om een of ander rede voor skoolverdaagtyd 
die terrein moet verlaat.

Die Graad R-Sentrum is nie 'n deurloop na die  Laerskool toe nie.



Skoolbenodigdhede

• Ons skryfbehoeftepakkie bevat alles wat u kleuter 
gaan nodig hê in die regte grootte vir klein handjies en 
vingertjies. 

• Ondervinding het geleer dat hierdie 
skryfbehoeftepakkie ongerief en ongemak deur die 
loop van die  jaar spaar.

• Hierdie skryfbehoeftepakkie is tydens die Gr. R-
Sentrum se  Kuierdag beskikbaar.

• Rugsakke is ook beskikbaar. 
• Ons moedig die koop van die skryfbehoeftepakkie en 

rugsak aan.

Speelgoed

• Kleuters mag nie speelgoed saambring nie, omdat die 
veiligheid daarvoor nie gewaarborg  kan word nie en 
ons graag saam speel en met mekaar speel. 

Kospakkies

• Verversingstyd as 'n roetine-aktiwiteit is deel van die 
daaglikse opvoedkundige program - die   kleuters leer  
meer oor bv. smake, tekstuur, vorm en hoeveelhede.

• Elke kleuter bring daarvoor elke dag 'n voedsame 
kospakkie saam.

• Dit sluit byvoorbeeld in: 'n broodjie, kaas, 'n vrug of 
groente, vrugtestokkie.

• Geen aartappelskyfies of snoepgoed nie, want ons sit 
saam om tafeltjies en eet. 

• Wanneer een maatjie lekkergoed saambring, lei dit tot 
groot hartseer en selfs konflik. Indien 'n lekkernytjie 
saamkom, moet dit so wees dat dit met al die maatjies 
gedeel kan word, soos met verjaarsdae.

Snoepiedag

• Donderdae is Snoepie-dag. Die Gr. R-Sentrum het hul 
eie snoepie. Elke kleuter ontvang 'n eie spesiale 
beursie. R 10 is oorgenoeg. Ons help die vingertjies 
geldjies uittel. Slegs op Donderdae mag 'n maatjie wat 
nie 'n snoepiegeldjie het nie ook 'n snoepding inpak.

DINGE OM TE WEET!
Medisyne

• GEEN medikasie sal daagliks toegedien word nie – 
slegs medikasie wat saam met 'n toestemmingsbrief 
aan die klasjuffrou gestuur word, sal gegee word.

Besering

• Alle moontlike maatreëls word getref vir die veiligheid  
van u kleuter, maar geen verantwoordelikheid kan 
aanvaar word vir ongelukke wat binne of buite die 
terrein plaasvind nie.

Afwesighede

• Indien u kind nie skool toe kom nie, moet u asseblief 
voor 08:00 die skool in kennis stel.

Merk asseblief alles!!! 

• Waar dit soos huis voel, land goedjies oral soos by die huis!
• Merk asseblief u kleuter se besittings duidelik.
• Kom kyk gerus na die verlore of vergete goedere 

wanneer u, u kleuter af- of oplaai.
• Vergete goedere word na veertien dae na die 

klerebank  (by die administratiewe kantoor) gestuur.

Ons werk in temas

• Ons werk in temas. Die kleuters is welkom om van hul 
eie duidelik gemerkte lees-  en prenteboeke saam te 
bring skool toe om in die leeshoekie te plaas.

• Ons kleuters word opgevoed om versigtig en met 
respek met boeke om te gaan.

• Voos gevat en voos gelees, maar beslis nie voos verniel 
nie, word hierdie boeke na 'n ruk weer huis toe gestuur.



'n Hupstoot na die maan: CP-
ondersteuning op ons eie 
terrein

Verwysende terapeute is beskikbaar indien u kleuter 
ondersteuning benodig (ons het 'n eie

Ondersteuningsentrum op Laerskool Constantiapark se 
terrein).

Ouerbetrokkenheid is ons handelsmerk!
Die Gr. R-Sentrum is 'n verlengstuk van die huis; die juffrou 
vervang nie die rol wat 'n ouer speel nie. Die ouer bly die 
primêre opvoeder. Ouers en onderwysers vul mekaar wel 
aan, werk saam en tree altyd in vennootskap tot voordeel 
van die kleuter op. Ons neem hande en deel mekaar se harte 
omdat u klein lyfie in u hart en in 'n Juffrou-hart kom woon!

Die Gr. R-Sentrum maak doelbewus 'n punt daarvan om nie 
aldag en heeldag bakhand te staan nie, maar
ontwikkelings op die terrein (al is dit net hand bysit met die 
verf van klimrame of kleutervriendelike mure), die uitbou 
van elke klas se fantasie-hoekie met fantasieklere, of bloot 
net die deel van boeke wat aansluit by ons temas, sterk 
egter die skool se hande.

CP-TROTS
Betrokke ouers bring 'n skool tot by die maan! CP-Trots is 
ons ouer-ondersteunersgroep en ouers is welkom om by 
hierdie vrolike en lojale ondersteunersgroep aan te sluit! 
Ons skep geleentheid vir kontak aan die begin van elke jaar, 
maar ons ondersteunersklub het ook 'n eie  e-posadres: 
cptrots@lscp.co.za  (Sonet Uekermann) 

Mammas en ouers wat bid
Ons het ook ouers  wat 'n gebedsgroep vorm en waarby 
ouers kan aanlsuit. Hierdie is 'n nasionale groep wat by alle 
skole in die land 'n gebedsgroep het en nasionaal met 

mekaar kontak hou!  Ouers op hulle knieë, hou 'n skool op 

sy voete!
Kontakpersoon: Me. Helene Kelber (082 966 3094)

Hoe lyk die kleutermaatjie wat ons 
aan die einde van Graad R wil 
uitnooi na ons diplomaplegtigheid 
en gereed om die Graad 1-juffrou se 
hande te vat?
'n Kind wat leergereed is vir graad 1 is eerstens 'n 
gelukkige kind: vrolik, vraend en spelend.

• Vrolike kinders voltooi aktiwiteite en handhaaf 
gelukkige menseverhoudings.

• Kinders met 'n gesonde vraaghouding— hulle besit ook 
die vermoë om hul vrae taalvaardig te verwoord.

• Spelende kinders sosialiseer en waag met 
verantwoordelikheid.

Ons stuur graag gehoorsame kinders graad 1 toe:

• Gesonde roetine het met verloop van tyd gehelp om 
dissipline te vestig.

• Binne hierdie roetine wat konsekwent gehandhaaf is, 
het die kleuter geleer om veilig en geborge te voel.

• Hierdie kleuters het goeie maniere, verstaan reëls en is 
mededeelsaam.



Geleenthede sonder grense om 
ons gô uit te kerjakker!

Hier is elke maatjie welkom en vir elke maatjie is daar 'n lekker-doen-gaatjie!

AUDIBLOX

Aangebied deur Esmé Müller 083 407 3033

BALLET

Aangebied deur Marianne Weidemann 082 333 7314

HIP-HOP

Aangebied deur Dané van Schalkwyk 083 444 2239

KLEUTERMUSIEK

Aangebied deur Esmé Müller 083 407 3033

MIKI MATHS

Aangebied deur Helene Cilliers,

Beverley Passetti en Elba van Niekerk 082 475 5262

POTTEBAKKERY

Aangebied deur Nadia de Lange 073 970 3053

RSD (RUGBY)

Aangebied deur Phillip van Coller 082 404 9735

KRIEKET

Aangebied deur Jaco de Swardt 082 806 7115

STOEI

Aangebied deur Neels de Jager 082 55 62790

EKSPERI-BUDDIES

Aangebied deur Marilè Rischmüller 082 852 1143

SWEM

Aangebied deur Renctia 082 773 6595

Aangebied deur Mariq Swanepoel 082 787 7211

TEGNOLOGIE

Aangebied deur Ilze Vlok 083 301 8003

TENNIS

Aangebied deur Melissa Visser 082 331 6117

TROMPOPPIES (Mini-Poppies)

Aangebied deur Mart-Mari Nel 079 498 4769

SENTRUM VIR DIE KUNSTE

Daar word namiddae privaatlesse op Laerskool

Constantiapark se terrein aangebied in kuns, ballet, kitaar,

viool, klavier en blokfluit.

Vir verdere navrae, skakel 012 761 9500.

Graad RR se aktiwiteite:
KRIEKET

Aangebied deur Jaco de Swardt 082 806 7115

MIKI MATHS

Aangebied deur Helene Cilliers, Beverley Passetti en Elba 
van Niekerk 082 475 5262

SENTRUM VIR DIE KUNSTE

Kuns, ballet, kitaar, viool, klavier en blokfluit op Rooikat-
bodem. Vir verdere navrae, skakel 012 761 9500.

RUGGA- KIDS

Aangebied deur Phillip van Coller 082 404 9735

POTTEBAKKERY

Aangebied deur Nadia de Lange 073 970 3053

PLAY-BALL

Aangebied deur Bernadette 082 375 4516

BALLET

Aangebied deur Marianne Weidemann 082 333 7314

SWEM

Aangebied deur Mariq Swanepoel 082 787 7211



Ons Graad R-Sentrum het 'n eie Graad R-Naskool.
Ons Graad R-Naskool is by die Graad R-Sentrum en apart van die “Groot Skool” se Naskool.

Wat is ons  groter plan?

Gelukkige, spelende en avontuurlustige RooiKatte en RooiSkatte wat voel asof hulle by hulle eie huise speel en doen! Ons 
hou daarvan dat ons kinders so tuis voel dat hulle glad nie wil huis toe gaan nie, want die Naskool maak hulle hartjies 
vrolik klop, want tyd hier saam met ons is feestelik!

Hóé doen ons die wát hier?

• In die middag mag die kinders gewone klere aantrek.

• Ons volg 'n pretprogram van  speel en aktiwiteite dat daar geen vervelige oomblikkie is nie.

• Die Naskoolsentrum sluit smiddags om 17:30. 

• Ons hou daarvan as ons ouers persoonlik u RooiKat of RooiSkat kom haal en teenoor sy/ haar naam in die register 
teken. Indien iemand anders u kleutertjie kom afhaal, moet u asseblief persoonlik vooraf reël en skriftelike 
toestemming, asook 'n afskrif van die persoon se ID wat u kind kom afhaal, gee. 

• Ons maatjies wag onder geen omstandighede vir ouers by die hek nie.        

• Vir veiligheid  vra ons vriendelik dat u  die Naskoolsentrum skakel indien u kind nie die betrokke  middag die 
Naskoolsentrum gaan bywoon nie. Hierdie reëling geld ook indien u kind siek is. 

Hoe werk die geldjies?
• Tariewe is voor die sewende (7de) van elke maand 

betaalbaar.

• Die maandelikse fooie is ten volle betaalbaar vir elf 
maande van die jaar, d.w.s. die volle bedrag word ook 
betaal vir maande waartydens daar skoolvakansie is. 
Geen korting word toegestaan nie.

• Indien u kind die Graad R-Naskool gaan verlaat, moet u 
asseblief een kalendermaand skriftelik kennis gee.

• U is aanspreeklik vir die fooie van die betrokke 
kennismaand,   ongeag of u kind die Graad R-Naskool 
bywoon of nie.

Hoe gemaak met vakansies?
Naskooldiens is gedurende skoolvakansies vanaf 07:00- 
17:30. Ons is gedurende die April-, Junie- en 
Septembervakansie oop. Desember sluit die naskool 
wanneer al die skole sluit.

Middagprogram

12:30 - 12:45   Vergader op die fietsbaan en maak 
gereed vir middagete

12:45 - 13:00  Middagete

13:00 - 13:15   Ons loop ‘n draaitjie by die 
badkamers in.

13:15 - 13:30   Register

13:30 - 15:00   Vryspel

15:00 - 15:45    Aktiwiteit

15:45 - 16:00   Broodjie, vrugte en koeldrank

16:00 - 17:00    Vryspel

Kontakbesonderhede
Graad R-Sentrum

Departementshoof:  Me. Marlene du Plessis    marlene.duplessis@lscp.co.za

Ontvangs:          Me. Roelien Naudé              012 761 9520

                                                                                                                    graadradmin@lscp.co.za

Graad R- Naskool 

Hoof:              Me. Corlia Thomas               082 323 9451

So bietjie ekstra:

Leerlingondersteuningsentrum             012 761 9515/ 072 322 0300

Rooikat-Klerewinkel & Klerebank           066 026 7567




