
KONTAKPERSOON Vir meer inligting, navrae en klagtes, kontak Hoof van Nasorg

EN PERSONEEL Candice Moodley by candicem@midstreamcollege.co.za

Personeel

Reinette Smit (Graad 1 en 2 Afrikaans)

Christine Rodgers (Graad 1 en 2 English)

Linda Otto (Graad 3 tot 6 English)

Louise Grobbelaar (Graad 3 tot 6 Afrikaans)

FOOIE R1770 per maand. Dit sluit elke middag 'n voedsame en gebalanseerde gekookte  

PERMANENT maaltyd in, wat verpligtend is. Dit word deur die skool se kantien verskaf.

Die fooie sal by u maandelikse skool faktuur gevoeg word. 

FOOIE R160.00 per dag. Dit sluit elke middag 'n voedsame en gebalanseerde gekookte

AD-HOC maaltyd in, wat verpligtend is. Dit word deur die skool se kantien verskaf.

Die fooie sal by u maandelikse skool faktuur gevoeg word. 

URE Direk na skool tot 17:30

NASORG SLUIT STIPTELIK TEEN 17:30. VERSEKER ASSEBLIEF DAT U 

KIND BETYDS GEHAAL WORD. 

VAKANSIES Nasorg is tydens die skoolvakansie gesluit. 'n Vakansieprogram sal op sekere tye 

gedurende die vakansie teen 'n addisionele fooi deur Louise Grobbelaar aangebied word.

HUISWERK EN U kind sal bygestaan word in die voltooing van sy/haar daaglikse huiswerk. 

STUDIES Toesig en hulp sal aangebied word met studies gedurende toets- en eksamentye. 

Ouers sal steeds verantwoordelik wees om huiswerk na te sien al word huiswerk

en studies tydens Nasorg voltooi. Graad 1-ouers moet asseblief na hul kind se 

leeswerk luister.

BUITEMUURSE Ons sal verseker dat u kind alle aktiwiteite gedurende die week bywoon.

AKTIWITEITE Voorsien die Nasorg onderwyser asseblief van alle inigting met betrekking tot

buitemuurse aktiwiteite. 

TOESIG Kinders sal te alle tye, binne en buite, onder 'n personeellid se toesig wees. 

REËLS Die gedragskode geld vir Nasorg. Mnr Kotze is in beheer van dissipline.

BENODIGHEDE Voorsien u kind asseblief van die volgende. ALLE ITEMS MOET GEMERK WEES.

GR 1 - 3

1.  Leë 2 L roomysbak

2. 2 Grys potlode

3.  Skerpmaker

4.  Skêr

5.  Gomstafie

6.  Liniaal

7.  Uitveër

8.  Draai kryte

9.  Aktiwiteitsboek of inkleurboek

10. Toetsboek (A4 met lyne)

11. Hoed en sonskerm

12. Speelklere

13. Warm bostuk

GR 4 - 7

1. Potloodsakkie met skryfbehoeftes soos benodig vir huiswerk

2. Hoed en sonskerm

3. Speelklere

4. Warm bostuk
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