SKRYFBEHOEFTES - 2021
Geagte Hendrik Louw-ouer/s
Laerskool Hendrik Louw is trots op ons akademiese uitnemendheid en ons doen ‘n beroep op ons ouers om
ons te ondersteun in die handhawing van die huidige standaarde wat u nie by enige ander skool in die
Strand sal vind nie --- Hoe kan u ons help: stuur ASSEBLIEF u kind skool toe op die 1ste skooldag
(27 Januarie 2021) met kartonhouer-items wat u by PNA Strand Square aangekoop het, en maak ook seker
dat u kind al die items op die “ekstra” lys by hom/haar het.
Wanneer u instap by PNA Strand Square, enige tyd vanaf 4 Desember totdat die skool heropen, noem aan
die winkelassistent/e van PNA :

dat u ‘n Laerskool Hendrik Louw-ouer is,

die graad waarin u kind in 2021 sal wees,

betaal die verlangde fooi,

kontroleer die inhoud van hierdie kartonhouer met die lys wat binne-in die houer sal wees,
voordat u PNA verlaat – bespreek enige tekorte/verkeerde items met ‘n PNA-winkelassistent.

bêre hierdie KARTONHOUER op ‘n veilige plek by u huis – MERK asb. die kartonhouer aan die
buitekant (slegs aan een kant)duidelik, NAAM &VAN,

stuur hierdie KARTONHOUER skool toe op die 1ste skooldag,

opvoeders sal die inhoud van hierdie kartonhouer bestuur en begin met onderrig,

items in die kartonhouer wat nie op die 1ste dag gebruik word nie, sal gestoor word in ‘n veilige plek
by die skool en aan die leerder gegee wanneer hy/sy dit benodig deur die loop van die jaar.

Ons versoek dat elke ouer die PNA Strand Square besoek en die Hendrik Louw KARTONHOUER
met items aankoop. Doen asseblief hierdie aankope so gou as moontlik en stoor dit op ‘n veilige
plek by u huis.

SOMMIGE GRADE HET ‘N “EKSTRA LYS” – dit is items wat NIE in die PNA-boks sal
wees nie. Ons versoek u om asb. dit by enige verskaffer aan te koop, slegs indien u
kind nie reeds hierdie item/s het nie (lys aangeheg).

Moet asb. nie enige skryfbehoefte-items uit die boks verwyder nie. Die VOLLEDIGE inhoud moet
asb. op die 1ste dag skool toe gebring word. Merk asb. al die skryfbehoefte items soos bv. penne,
Pritt, skêre, liniale ens. duidelik – asook die kartonhouer aan die BUITEKANT, slegs aan een kant
(NAAM & VAN). Werkboeke moet NIE gemerk word nie. Geen boeke word oorgetrek nie – alles
sal in die klas gedoen word.

●●●●BEHALWE – GRAAD RR & R: GEEN ITEMS MOET GEMERK WORD
NIE – SLEGS DIE BOKS AAN DIE BUITEKANT.
Leerders sonder die kartonhouers sal ongelukkig benadeel wees en dit maak effektiewe onderrig
wat op die 1ste skooldag begin, baie moeilik. Ons wil graag hê dat alle leerders voorbereid,
gemaklik en gelukkig is wanneer ons begin onderrig gee en werk. Indien ouers nie betyds aan
hierdie billike versoek voldoen nie, sal u kind nie ‘n baie gelukkige kind op die 1ste skooldag wees
nie. Ons vra asseblief 100% ouer-samewerking in die verband. Baie dankie!
Die KARTONHOUER sluit items in wat spesifiek vir die graad gepak is (Die inhoud van elke graad verskil).
Die koste vir u as ouer sal wees: R 500-00 (Vyfhonderd rand).

Hierdie kartonhouer sal beskikbaar wees by PNA – Strand Square
vanaf Vrydag 4 Desember 2020

2021 SKRYFBEHOEFTES / 2021 STATIONERY LIST
GR RR - EKSTRA LYS / EXTRA LIST
Amount
2
1
1
1
1

Item
Rol handdoekpapier / Roll paper towel
Boks sneesdoekies / Box tissues
Vloeibare handewasseep / Liquid hand soap
Pak “wet wipes”
Pak lekkers (nie suigstokkies of suiglekkers nie)

