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ALGEMENE INLIGTINGSTUK VIR TIERTJIE KLEUTERSKOOL 

Baie, baie welkom by Tiertjie Kleuterskool 2022. Mag die jaar vol vreugde en seën wees vir almal. 

1. PERSONEEL:  

• Tiertjie Kleuterskool se onderwyseresse beskik almal oor die nodige kwalifikasies in vroeë 

kinderontwikkeling. Al die assistente voldoen ook aan die voorgeskrewe ECD en Kindersorgkwalifikasies. 

• Die personeel woon deurlopend kursusse en werkswinkels by om op hoogte te bly van die nuutste 

veranderinge in vroeë- en voorskoolse onderrig. 

• Tiertjie Kleuterskool is geregistreer by Sosiale ontwikkeling, ECD (SA Childcare) en beskik oor die nodige 

gesondheidsertifikaat van die Kindersorgdiens. Die registrasie by Basiese Onderwys (DBE) vir Gr.R is in 

die proses. 

• Tiertjie Kleuterskool het een klas elk vir gr.R, gr.RR, gr.RRR (3-4 jaar) en gr.RRRR (2-3 jaar). 

Ellanora Grobler Sekretaresse  

Nadia Conradie Gr.R (5-6 jaar) 

Selina Nthakga 

Beertjieklas onderwyseres en naskooltoesig  

Klasassistent en naskooltoesig 

Lienkie de Kock Gr.RR (4-5 jaar) 

Elisa Molakeng 

Skillieklas onderwyseres en kleuterskoolhoof 

Klasassistent en naskooltoesig 

Magriet Kruger Gr.RRR (3-4 jaar) 

Lize Waldeck 

Bytjieklas onderwyseres 

Assisent-onderwyseres en naskooltoesig 

Corné Daffue Gr.RRRR (2-3 jaar) 

Lizzie Makhubela 

Apieklas onderwyseres 

Klasassisent en naskooltoesig  
Mia Janse van Vuuren Naskooltoesig 

Elizabeth Moloto Kok 

Nelly Buda Skoonmaker 

 

 

2. SKOOLGEREEDHEID EN DIE KURRIKULUM: 

Graad R is nie ‘n mini-graad 1 nie; dit is ‘n oorbruggingsjaar tussen die speelsheid van kleuterwees na die 

onafhanklikheid en gedissiplineerdheid van skoolkind. Die aard van ‘n kleuterskool en ‘n laerskool verskil 

sodat albei skole die kind ten beste bedien. 

Wat behels skoolgereedheid? 

• Skoolgereed beteken jou kind is gereed vir abstrakte en simboliese leer en dit word gekoppel aan 

die ouderdom vyf tot sewe jaar.  

• Skoolgereedheid behels vier vlakke van gereedheid naamlik: 

✓ fisieke gereedheid  

✓ emosionele gereedheid  

✓ kognitiewe gereedheid  
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✓ sosiale gereedheid. 

• Daar is vier rolspelers betrokke op pad na skoolgereedheid: 
*die ouers  *die kind   *die skool  *die onderwyser 

 
Die kurrikulum 

• Tiertjie Kleuterskool volg twee kurrikulums wat die ontwikkeling van vestibulêre en perseptuele 
vaardighede insluit en word ook verryk en uitgebrei om die leerders verder te stimuleer.  
Die Gr. RRRR tot Gr.RR volg die ELDA kleuterprogram en die Gr. R klas volg CAPS-kurrikulum. 

• Die leerprogram bestaan uit drie vakke naamlik: 
o Taal (Afrikaans) 
o Wiskunde  
o Lewensvaardighede. 

• Temas uit die leerders se leefwêreld word op ‘n speelse dog doeltreffende manier aangewend 
om nuwe vaardighede aan te leer.   

• Die leerders raak bewus van die wetenskap wanneer hulle tydens ‘n “wetenskapweek” die 
geleentheid kry om eksperimente in aksie te sien.  

• Leerders in hul graad R-jaar doen slegs klankherkenning van sekere letters en aanvangslees. So 
word hulle voorberei vir die Japtrap-leesmetode wat in graad 1 gebruik word. Hulle word nie 
formeel geleer om te lees en skryf nie en ouers word aangeraai om ook nie hul kinders tuis te 
leer lees en skryf nie. Die aanleer van verkeerde lees- en skryfmetodes doen meer skade as 
goed en is baie moeilik om af te leer. Spaar jou kind en die personeel hierdie moeite! 

• Navorsing en die praktyk het bewys dat kinders van hierdie ouderdom se breinontwikkeling nog 
nie heeltemal gereed is vir die aanleer van bogenoemde vaardighede nie. Leerders oefen wel 
belangrike vaardighede in ter voorbereiding van die lees- en skryfproses.  
Alvorens ‘n kind gereed is om te leer lees en skryf, is tyd op hierdie ouderdom baie kosbaar en 
word dit optimaal benut om noodsaaklike boustene in plek te kry. Om goeie resultate te kan 
lewer, is die fokus in geheel op die skoolgereedheidsproses van elke leerder. 

• Samesang vind weekliks plaas waar die leerders geestelike en konsertliedjies aanleer. 
 
Tiertjie Kleuterskool se dagprogram: 
Die dagprogram is aangepas by die nuwe “Kurrikulum Assesseringsverklaring” (KAV / CAPS) 
 

TYD AKTIWITEIT: 

06:45 – 08:30 Aankoms en vryspel binnenshuis 

08:30 – 09:00 Verwelkoming, registeropname, verjaarsdae, Bybelles, nuus en weerkaart 

09:00 – 10:00 Onderwysgerigte aktiwiteit en kuns 

10:00 – 10:15 Verversings (Broodjietyd) 

10:15 – 11:30  Vryspel buitenshuis 

11:30 – 12:15 Rympies, klankies (gr.R), storietyd, tuisprogram 

12:30 – 13:00 Vertrektyd 

 

3. VERSLAE EN ASSESSERING: 

• Elke leerder word deurlopend geëvalueer om seker te maak die nodige vaardighede word 

aangeleer sodat enige uitvalle, agterstande en leerprobleme betyds aandag kan geniet.   

• In die vroeë kinderontwikkelingsfase word informele en deurlopende assessering en waarneming 

gedoen. Kleuters word dus nie soos in die grondslagfase op formele skriftelike werk geassesseer 

nie. Die uitkomste en vaardighede wat bereik moet word, is kinesteties van aard.   

• Gr. RRRR tot Gr.RR-leerders ontvang aan die einde van die eerste kwartaal ‘n 

waarnemingsverslag en aan die einde van die tweede en vierde kwartaal ‘n rapport. 

• Gr. R-leerders ontvang deur die loop van die jaar vier verslae wat in ‘n eie waarnemingslêer 

gebêre word. 

• Elke gr R-ouer ontvang aan die begin van elke kwartaal ‘n lys met assesserings. Dit stel die ouer 

in staat om die leerder tuis met oefening en vaslegging van vaardighede te help. 

• Ouers is welkom om bekommernisse of probleme per afspraak met die onderwyseres te 

bespreek aangesien daar geen formele oueraande plaasvind nie.  

• Probleme en uitvalle wat by leerders waargeneem word, word so gou moontlik met die ouer 

bespreek.   

• Goeie kommunikasie tussen die onderwyser en die ouers is van kardinale belang.  

• Aan die einde van elke kwartaal word twee weke opsy gesit vir waarneming en assessering om 

te verseker dat leerders die geleentheid kry om hul ware potensiaal te wys.  

 

 

 

 

 



 

4. BENODIGHEDE: 

Op die eerste skooldag moet jy jou kind voorsien van ‘n ekstra stel klere (binne-in ‘n plastiese ziplock-

sakkie) in die kleuter se tassie. Al die items moet duidelik met die kind se naam gemerk word.   

 

1 x 200 houer tissues,   10 rolle toiletpapier,     1 x pakkie pleisters,  

2 x Liquid Handwash,   2 x hand sanitizer,   2 x wet wipes- Apieklas 4 pakke asb, 

1 x pakkie uitdraaikryte,       1 x pak A4 papier   2 x maskers vir 5 tot 6 jarige kleuters 

doeke en doeksakkies (2-jariges indien op doeke) 

 

5. AANKOMS- EN VERTREKTYD: 

• Aankomstyd is vanaf 06:50 vir alle kleuters. 

• Leerders moet soggens betyds wees vir die begin van die leerprogram. 08:00 is ‘n goeie tyd om 

kleuters by die skool te hê want dan word opvoedkundige spel ge-evalueer. Leerders wat laat 

kom, is baie steurend en ontwrig die klas. Leerders se vordering word ook benadeel as hulle nie 

die volle dagprogram bywoon nie.   

• Vertrektyd in die middag is vanaf 12:15 tot 13:00. Daar is ‘n wagklas van 12:15 tot 13:00 vir die 

halfdagmaats. Indien jy nie self jou kind kom haal nie, moet dit vooraf met die onderwyseres 

gereël word. Jy kan ook die skool skakel en ‘n boodskap laat.   

• Dit is die skool se beleid dat die personeel hul selfoon gedurende skoolure slegs vir noodgevalle 

mag gebruik. Ouers moet dus nie gedurende skooltyd boodskappe na ‘n personeellid se selfoon 

stuur nie. Daar is geen waarborg dat die personeel hierdie boodskap betyds sal kry nie. 

Boodskappe kan tydens skoolure per e-pos of telefonies aan Ellanora Grobler (Tiertjie 

Kleuterskool se sekretaresse) gestuur word wat dit dan aan die betrokke personeellid sal oordra. 

• MAAK SEKER DAT DIE VOORDEUR of HEK ALTYD BEHOORLIK TOE IS! 

• GEEN Tiertjiekleuter mag die kode van die voordeur indruk nie. Stel hierdie reël duidelik aan jou 

kind, asseblief. 

 

6. KLASREËLS: 

• Elke onderwyseres bepaal haar eie klasreëls en is die bestuurder van haar klas. Hierdie reëls is 

onderhewig aan die goedkeuring van die bestuur van die kleuterskool en kerkraad.   

• Elke klas maak gebruik van die “ALBASTER – BELONINGSTELSEL” Volgens die oordeel en 
diskresie van elke onderwyser word kleuters beloon met albasters wat hulle self mag kies en in 
hul houer plaas. Hierdie albasters is die eiendom van die skool en kleuters ontvang ‘n prys as die 
houer vol is. Hierdie stelsel word ook gebruik om negatiewe gedrag aan te spreek.  

• Met verjaarsdae mag pakkies of ‘n maklik hanteerbare koek soos ‘n pankoek of kolwyntjies 

uitgedeel word. Ons wil graag die klaspartytjie so eenvoudig moontlik hou daarom vra ons dat jy 

nie te veel lekkernye stuur nie. Daar moet vooraf met die onderwyser gereël word vir ‘n geskikte 

dag waarop die lekkernye skool toe gestuur kan word.   

• ‘n Volledige klaslys met telefoonnommers sal in die begin van die jaar aan elke ouer voorsien 

word.  

 

7. AFSPRAKE: 

• Wanneer ‘n ouer ‘n onderwyser wil spreek, is die ouer welkom om ‘n afspraak met die kind se 

onderwyser te maak. 

• Tiertjie Kleuterskool het geen formele oueraande nie, maar wel ‘n atletiekaand aan die begin van 

die jaar wanneer ouers welkom is om lekker saam te kom kuier en met die kind se onderwyser te 

gesels. 

• Dit vergemaklik sake baie indien ouers hul kleuters vinnig afsien in die oggende. 

• Sou ‘n ouer ondervind dat daar probleme is wat jy en die onderwyser nie kan oplos nie, moet die 

ouer ‘n afspraak maak met Lienkie de Kock. Stel altyd die klagtes op skrif en epos dit na 

tiertjiekleuters@ngtyger.com. 

 

8. TOELATINGSVEREISTES: 

• Ouers of voogde onderneem om die finansiële verpligtinge, soos bepaal deur die kerkraad, 

stiptelik na te kom. 

• Ouers of voogde sowel as die kleuters aanvaar dat die kleuterskool se reëls op elkeen van 

toepassing is (*sien aangehegte skoolbeleid). 

• Registrasiegeld van R500 is betaalbaar. Indien ‘n aansoek om toelating teruggetrek word, is 

die bedrag nie terug betaalbaar nie maar slegs oordraagbaar na ‘n volgende jaar. 



• Fooie is maandeliks vir elf maande betaalbaar; alle ouers is verplig om ‘n debietorder te 

onderteken. Rekeningstate word die 15e van elke maand per e-pos uitgestuur. 

 

9. VOLDAG KLEUTERS: 

• Die skool bied ‘n bekende, kindervriendelike omgewing met genoeg speelapparaat en speelgoed 

om die kleuters se ontwikkeling te stimuleer. 

• Alle kleuters slaap vanaf 12:30 tot 14:00. Slegs die gr.R kleuters mag buite speel. 

• Die skool bied ‘n veilige terrein met toegangsbeheer. 

• Personeel wat aan jou kind bekend is, hou ook toesig by die naskool.   

• Daar is altyd twee onderwyseresse met drie assistente op diens by die naskool. 

• Die naskool vir Tiertjie Kleuterskool is uitsluitlik vir die Apie-klas tot en met gr. R-leerders sodat 

leerders nie saam met leerders speel wat heelwat ouer as hulle is nie. 

• ‘n Gesonde middagete word verskaf met ‘n vrug, broodjie en koeldrank vir die laatmiddag. 

• Die naskool is stiptelik tot 17:30 oop. 

• Die kleuterskool is tydens die eerste tot derde kwartaal se skoolvakansies oop maar gesluit 

tydens die Desemberskoolvakansie.  

 

9.1 Dagprogram vir die kleuternaskool: 

• Middagete 12:15 tot 12:30. 

• Rustyd 12:45 tot 14:15. Die leerders lê op matrassies en luister na musiek – verpligtend tot 

Gr.RR.  Ouers respekteer asb hierdie instelling, die dag is te lank en voldagkleuters het die 

ruskansie nodig. 

• Vryspel buitenshuis 14:00 tot 17:30. 

• Naskool sluit 17:00. 

9.2 Reëls van Tiertjie Kleuterskool: 

• Geen kleuter word toegelaat om die kleuterskool saam met ‘n vreemde persoon te verlaat 

nie. 

• Alle kleuters moet uitgeteken word voordat hulle die terrein mag verlaat.   

• Die kleuterskool sluit stiptelik om 17:30. ‘n Boete van R100 word gehef indien ‘n leerder na 

17:30 afgehaal word.  

• Alle beleide en toepaslike reëls van Tiertjie Kleuterskool is ook by die naskool van 

toepassing.  

 

10. KLEUTERSKOOLFOOIE: 

 Halfdag: 2022 
06:50 tot 13:00 

Voldag: 2022 
06:50 tot 17:30 

 

Apieklas (2 -3 jaar)*  R 4 000 x 11 maande 

Bytjieklas (3 – 4 jaar) R 2 750 R 3 200 x 11 maande 

Skilpadklas (4 - 5 jaar) R 2 750 R 3 200 x 11 maande 

Beertjieklas (5 - 6 jaar) R 2 750 R 3 200 x 11 maande 

                    * Die Apieklas eet en slaap elke dag daarom is daar net een fooi. 

11. TIERTJIE KLEREDRAG: 

• Enige gemaklike klere 

• Tiertjiehempies is @ R100.00 elk by ontvangs te koop. Ons moedig kleuters aan om elke Maandag 

en Vrydag hul hempies te dra en dit moet ook tydens sommige geleenthede gedra word. 

• Kleuters se klere en besittings moet duidelik gemerk wees. Die personeel neem geen 

verantwoordelikheid vir ongemerkte besittings nie. 

• ‘n Houer waarin al die verlore items geplaas word, staan op die stoep by die Skillieklas. 

• NB: Dit is baie belangrik dat daar altyd ‘n ekstra stel klere en onderklere in jou kind se tassie 

moet wees. 

 

12. KOSBLIK: 

• Die reël is dat GESONDE kospakkies, bestaande uit bv. ‘n broodjie, vrugte, groente en ‘n 

vrugtesap/water vir ‘n leerder ingepak word. Biltong, ontbytstafies, ‘n kasie, jogurt en soutkoekies 

word ook toegelaat.   

• Kleuters moet elke dag ‘n bottel WATER skool toe bring. 

• Dit is baie belangrik dat jy elke dag vir jou kleuter ‘n gesonde kospakkie inpak.   

• GEEN LEKKERGOED en GASKOELDRANK WORD IN KOSBLIKKE TOEGELAAT NIE! 



• Lekkergoed veroorsaak onmin in die klas en het ‘n negatiewe invloed op die leerder se 

konsentrasievermoë. Hou asseblief by die reëls en spaar jou kind die verleentheid dat lekkergoed by 

hom/haar afgeneem word.   

• Vrydae is snoepiedag. Lekkergoed mag slegs VRYDAE in die kosblikke gepak word as jy nie vir jou 

kind snoepiegeld wil gee nie.   

 

13. BUITEMUURSE AKTIWITEITE: 

Maandag *Monkeynastix 08:00 - 08:30 

 *C-Maths 10:15 - 11:45 

Dinsdag *Rugby 08:00 - 08:30 

 *Netbal 08:00 - 08:30 

Woensdag *Playball 08:00 - 10:00 

Donderdag *Ballet (vanaf 3 jaar) 08:00 - 08:30 

*Tumbling Tigerz 08:30 - 09:00 

Vrydag *Krieket 08:00 - 08:30 

 *Emosionele Intelligensie EQ4kids 10:45 - 11:30 

*Hierdie aktiwiteite se fooie is elektronies betaalbaar na die rekening van die verantwoordelike persoon. GEEN 

kontant word in die kantoor vir hierdie aktiwiteite aanvaar nie. 

 

14. INSTAPPIES: 

• Daar word vier instappies per jaar gereël om ons kleuters se leerervarings uit te brei. 

• Daar is geen addisionele kostes aan hierdie instappies verbonde nie. 

 

15. NUUSBRIEWE: 

• WEES ‘N INGELIGTE OUER! 

• Die nuusbrief word aan die begin van elke kwartaal uitgestuur. 

• Daar is ook klasgroepies met inligting wat weekliks uitgestuur word. 

• Lees asseblief alle briewe tot aan die einde van die jaar sorgvuldig deur. Bly ingelig! 

• Dit ontstel ‘n kleuter as al die maats voorbereid is terwyl hul mamma of pappa vergeet het of nie daarvan 

weet nie! Betrokkenheid laat ‘n kleuter geborge voel en bou selfvertroue. 

• Alle boodskappe word elektronies aan ouers gestuur via e-pos. 

• Inligting en briewe is ook aflaaibaar op ons webtuiste: www.tiertjie.co.za 

  

16. TIERTJIE FUNKSIES: 

‘n Aantal funksies word met groot moeite deur die loop van die jaar aangebied. Maak van hierdie 

geleenthede gebruik om ons kleuterskool te ondersteun en ook by jou kleuter se skoolloopbaan betrokke 

te wees. 

 

17. INBETALING VAN GELDE:                                                                                                                     

Alle ouers is verplig om ‘n debietorder te onderteken 

NG Gemeente Tygerpoort Kleuterskool                                                                       

ABSA 

Tak no:  63200                                                                                                                                                               

Rek no: 163 015 9780   

Vir enige navrae rakende finasies kontak asb vir Venessa du Plessis by 083 656 3640 of 

tiertjiefinansies@ngtyger.com 

                                                                                                                                

     18. SKOOLBELEID: 

DIE ONDERWYSERES NA DIE KLEUTER 

Oefen haar roeping uit volgens die beginsel dat die opvoeding in hierdie pre-primêre skool, gegrondves is 

in ‘n Christelike geloofsoortuiging. 

Streef daarna om elke kleuter se kennis van die land, sy Afrikaanse taal, kultuur, geskiedenis en tradisies 

uit te bou. 

Onderneem om elke kleuter onder haar sorg te lei tot kennis, bedrewenheid, ontwikkeling en selfstandige 

volwassewording. 

Bevorder karakteropvoeding en moraliteit deur met woord en daad die voorbeeld te stel. 

http://www.tiertjie.co.za/
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Oefen gesag en dissipline met LIEFDE uit. 

 

 

DIE ONDERWYSERES NA DIE OUERS 

Streef na hartlike samewerking met die ouers van die kleuter wat in haar sorg is. 

Doen alles om die ouerlike gesag te handhaaf.  

Om die vertroue van die kleuter in sy ouerhuis te bevorder.  

Streef daarna om die ouers voldoende op hoogte te hou met betrekking tot die vordering en gedrag van 

die kleuter. 

 

OUER se GEDRAGSKODE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DOEL                                                                                                                                                                                                   

Die doel van die beleid is om ouers in te lig van watter gedrag aanvaarbaar is en watter gedrag 

onaanvaarbaar is vir ouers by Tiertjie Kleuterskool, dus REG VAN TOEGANG VOORBEHOU.                                                                                                                                                                      

Ouers, personeel en ingeskrewe leerders van Tiertjie Kleuterskool moet besef dat hul vaandeldraers is van 

die skool se goeie naam en te alle tye in die belang van NG Gemeente Tygerpoort moet optree en die skool 

se belange eerste stel. 

1. Dit bly die verantwoordelikheid van ‘n ouer om die nuusbrief asook die klasgroepies te lees en ‘n ingeligte 

ouer te wees. 

2. Indien ‘n ouer nie met ‘n personeellid saamstem oor ‘n saak nie, moet die ouer ‘n afspraak met die 

betrokke onderwyseres maak en die saak op ’n volwasse manier uitsorteer, sodat betrokke partye 

mekaar te alle tye kan respekteer. 

3. Ouers mag nie onderlangs met ander ouers die saak of insident bespreek en sodoende ander ouers 

negatief beïnvloed nie. Ons hanteer alle insidente as konfidensieël. 

4. Ouers moet waak daarteen om mekaar negatief te beïnvloed en eerder poog om mekaar positief te 

ondersteun oor ons kleuterskool se pogings. 

5. Ouers mag skriftelik deur middel van ‘n e-pos of brief ‘n klagte/navraag rig aan die hoof of onderwyseres. 

Die skool versoek dat alle klagtes/navrae op skrif geskied en ook dat dit nie anoniem geskied nie. 

6. Indien ‘n probleem nie opgelos kan word nie sal die voorsitter van die Kerkraad en die Hoof-Predikant 

saam die aangeleentheid met die ouers hanteer. 

 

DISSILPINÊRE KODE 

By Tiertjie Kleuterskool is ons trots op ons skool en onsself, daarom: 

….bevorder ons gesonde geslagsrolidentifikasie; 

….aanvaar ons gesag; 

….word kleuters voortdurend waargeneem om probleme te identifiseer; 

….word alle rolspelers met respek behandel; 

….word hierdie gedrag ook van die rolspelers verwag; 

….word dissiplinêre oortredings aangeteken in die insidentelêer en ouers mag gevra word om daarby te 

teken.                                                                                                                                                         

     19.  Die proses van optrede in die geval van dissiplinêre probleme by die kleuterskool 
 

In die geval van ernstige dissiplinêre oortreding word die volgende proses gevolg: 
 

1. Met die eerste insident word die kleuter aangespreek en die ouers in kennis gestel. (Insident word 
aangeteken in insidentelêer.) 

2. Met die tweede insident word ‘n ouergesprek gereël waar insident(e) bespreek en ‘n plan van aksie 
onderteken word. 



3. Met die derde insident word die kleuter gevra om nie die volgende dag skool toe te kom nie en word 
verwys vir professionele terapie. 

4. Met die vierde insident word daar ‘n skriftelike verslag aan die ouers gegee wat ook deurgegee word aan 
die voorsitter van die kerkraad/predikant. 

5. Met die vyfde insident word ‘n ouergesprek gevoer waar moontlike skorsing bespreek word. 
 
 

20. Finansiële beleid van Tiertjie Kleuterskool & Naskool 
 

• Die begroting word in oorleg met die Uitvoerende Komitee van die kerkraad opgestel en goedgekeur. 

• Fooie word jaarliks as deel van die begrotingsproses aangepas en is geldig vanaf 1 Januarie tot 31 

Desember van die betrokke jaar. 

• Alle registrasies is onderheweig aan die teken van ‘n dt-order mandaat. 

• ‘n Eenmalige registrasiefooi van R500 is verpligtend met die eerste registrasie van ‘n kind. 

• Indien ‘n aansoek om toelating hierna teruggetrek word, is die bedrag nie terugbetaalbaar nie maar slegs 

oordraagbaar na die volgende jaar. 

• Ouers ontvang maandeliks ‘n rekeningstaat op die 15e van elke maand en die 13e dag van Desember. 

• Fooie word maandeliks verpligtend per debietorder betaal. 

• Ten einde ‘n kind se plek te verseker vir die nuwe kalenderjaar, moet ‘n verpligte debietorder geteken word. 

(Debietorders sal 26/12 of 01/01 verhaal word na aanleiding van die rekeningpligtige se keusedatum) 

• Geen korting word toegestaan vir fooie wat vooruit ten volle vereffen word nie. 

• Geen krediet word toegestaan vir afwesigheid nie. 

• ‘n Boete van R100 word gehef indien ‘n leerder na 17:30 by die sentrum afgehaal word. 

• Ouers onderneem om die finansiële verpligtinge, soos bepaal deur die kerkraad, stiptelik na te kom.  

• Ouers moet een maand skriftelike kennis gee wanneer ‘n kind die skool permanent gaan verlaat. 

• Ouers aanvaar dat November nie as kennismaand dien nie. 

 

Uitstaande fooie 

• Indien fooie verskuldig nie ontvang is teen die 7de van `n betrokke maand nie ontvang die rekeningpligtige 

`n e-pos en SMS ter herinnering om die uitstaande fooi teen die 21ste van die betrokke maand ten volle te 

vereffen. 

• `n Administratiewe heffing word bykomend hiervoor gehef. 

• Indien die uitstaande rekening teen die 21ste van die maand steeds nie ten volle vereffen is nie, of ̀ n skriftelike 

reëling vir die betaling daarvan nie met die Uitvoerende Komitee  getref is nie, word die rekening oorhandig 

vir ‘n formele aanmaning en invordering van die uitstaande bedrag. 

• Enige reëlings wat getref word, moet skriftelik aan die Uitvoerende Komitee gerig word vir goedkeuring. 

• Waar `n rekening vir meer as 30 dae uitstaande is en geen reëling ten opsigte van die betaling daarvan deur 

die uitvoerendekomitee goedgekeur is nie, behou die sentrum die reg voor om die kind/ers nie verder tot die 

sentrum toe te laat nie. 

• Die rekeningpligtige sal ook verantwoordelik gehou word vir alle kostes wat ontstaan as gevolg van `n 

debietorder wat deur die bank geweier word sowel as enige ander administratiewe en/of regskostes wat 

aangegaan is ten einde die uitstaande fooie in te vorder.  

• Die reg word verder voorbehou om die kind se rapport of verslag terug te hou totdat alle fooie ten volle 

vereffen is.  

 

dr. Zander van der Westhuizen        mnr. Wilhelm Steyn   me. Venessa du Plessis        mnr. Armand de Vries 
(Uitvoerende Komitee, NG Tygerpoort Gemeente) 

 

TIERTJIE KLEUTERSKOOL MISSIE & VISIE: 
 

MISSIE 
Om elke kleuter se unieke karakter te ken, te help vorm en te bou 

Om geleenthede te bied en ‘n Christelike fondasie te lê 
VISIE 

‘n Kleuterskool met karakter 
‘n Kleuterskool wat ‘n verskil maak omdat ons almal in liefde ontvang. 

NIE TER WILLE VAN ONSSELF NIE 
ONS FONDASIE EN BOUSTENE 

Christelike karakter 



Leer d.m.v. speel 
Landelike omgewing 

Ouer-, gemeenskap- en kerklike betrokkenheid 
 

 

Covidprotokol Tiertjiekleuterskool 

 

ONTVANGS VAN KLEUTERS 
 

● Die Kleuterskool tye: 06:50 tot 17:25. Ons vra ouers se samewerking omdat die areas 

voor en na skool gesanitize moet word deur die personeel aan diens. Indien daar ‘n 

probleem is tref asb vroegtydig ‘n reëling.  

● NB, NB!!!! Ouers mag ongelukkig nie die gebou betree nie. Indien ‘n afspraak noodsaaklik 

is, geskied dit verkieslik telefonies of per e-pos. 

● Elke kleuter se temperatuur word daagliks met skooltoetrede geneem en handjies word 

gewas/gesaniteer by die voordeur. 

● Geen kleuter met ‘n koorsmeting hoër as 37.4° C sal tot die kleuterskool toegelaat word 

nie.  

● Alle Gr.R-maats (Beertjies) mag nie die gebou betree sonder ‘n masker nie. 

● ‘n Personeellid vergesel die kleuters na hul klassies toe. 

● Die tassies word buite op die stoeparea geplaas en nie in die onderskeie klaskamers nie. 
 

KLASKAMERS 

● Alle personeel moet te alle tye ‘n masker dra.  

● Handhawing van fisiese afstand word baie streng gemonitor in elke klaskamer sowel as 

op die terrein.  

● Speelgoed word na elke gebruik gewas en ontsmet.  

● Daar is duidelik gemerkte kolle waarop kleuters tydens mattyd moet sit om die nodige 

afstand tussen mekaar te handhaaf. 

● Die klaskamers het ook afskortingskerms waar kleuters hul werkies voltooi. 
 

BADKAMERS 

● Elke klasgroep kry ‘n vaste tyd vir badkamerroetine. Die badkamer word na elke gebruik 

deeglik gesaniteer.  
 

BUITESPEL 

● Buitespel vind in gemerkte areas plaas, elke klas speel heel dag op dieselfde area en 

roteer vir die week. 

● Die klimrame word na elke speeltyd ontsmet.  

● Kinders mag net hulle eie waterbottels gebruik. 

● Tydens broodjietyd word distansiëring toegepas.  
 

AFHAAL VAN KLEUTERS 

● Omdat ouers nie die gebou mag inkom nie moet ouers asb na die buite swart hek toe 

loop en u kleuter daar kom afhaal. Indien dit reën wag asb by die voordeur vir u kleuter. 

● Tot en met 12:15 kan ouers vir hul kleuters wag by die voordeur daarna by die swart 

hek. 

● Daar is ‘n middaggroepie met inligting wat aan die voldagouers uitgestuur word. 
 

Reëls aan kleuters: 

● Alle gr.R kleuters moet altyd twee maskers hê; een aan gesig en een in tassie.  

(die tweede een sal later in die dag geruil word)  

● Naels moet altyd kort geknip wees. 

● Dogters se hare moet altyd vas wees en uit die oë vas geknip wees. 

● Voortdurende handhawing van fisiese afstand sal toegepas word en gereelde handewas 

roetine sal vereis word. 
 

Kleuters moet asb nie kleuterskool toe kom nie indien: 

● Koors bo 37.4˚C 

● Droë hoes  

● Moegheid 

● Loop neus 

● Droë of seer keel 

● Hoofpyn 



● Loop maag 

● Rooi oë, oogpyn of brandende oë 

● Geen smaak of reuk 

● Uitslag 

● Kort van asem 

● Borspyn 

● Stem verloor/kan nie beweeg nie 

 

OUERS SLAAN ASB AG OP DIE VOLGENDE: 

• In die meeste gevalle word een of beide van die ouers aangesteek by hul werksplek. 

Die oordrag na kleuters is dan ‘n moontlikheid, en kan dit dan daarvandaan versprei.  

Ons vra groot asseblief dat ouers wat simptome toon, of om een of ander rede 

vermoed hulle kan dalk siek wees as gevolg van die virus, NIE die kind kleuterskool 

toe stuur nie.  Isoleer almal in die huishouding tot die toetsuitslag bekend is. 

• As iemand in die gesin reeds die virus het, MOET die kleuter vir 10 dae vanaf die dag 

wat die persoon siek geword het, self isoleer en in kwarantyn bly. 

• As iemand in die gesin getoets is, maar daar word op uitslag gewag, MOET u asseblief 

u kleuter tuis hou totdat die uitslag bekend is. Sou dit negatief wees mag die kleuter 

die volgende dag skool toe kom. Sou dit positief wees moet die kind vir 14 dae in 

kwarantyn tuis gehou word en skool moet dadelik in kennis gestel word. 

• Indien die kleuter by die skool aangemeld het en die kleuter word na paar uur of dae 

siek, MOET ons die kind onmiddellik huis toe stuur.  

Dan begin die proses van identifikasie van wie in NOUE kontak met die kind was. 

Sodanige kinders en/of personeel sal versoek word om self hul tuis te isoleer totdat 

die siek kind se uitslae bekend is.  Toetsuitslag moet aan die betrokke klasjuffrou 

gestuur word. 

• Net omdat kleuters in dieselfde klas is, beteken NIE dat jou kind positief gaan toets 

nie.  
 

Let ook daarop dat ons soms gedwing word om ons planne te verander en vra u 

samewerking om altyd die kommunikasie deeglik te lees en veral nou ‘n betrokke ouer te 

wees. Indien daar nog sake is wat u as ouer bekommer, is u welkom om dit per e-pos te 

stuur na tiertjiekleuters@ngtyger.com 

 

Kom ons hou mekaar veilig 

 
 

mailto:tiertjiekleuters@ngtyger.com

