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   PROGRAM VIR DIE WEEK  
 

 

Donderdag 12 Oktober 

 

TYGIELAND-TENNIS BEGIN 7:30 (SLEGS VIR GRAAD R) 

A+ Students (Wurmpieklas) 

Ballet 13:00 (Hansworsieklas) 

Miki Maths 13:00 (Vissieklas) 

Vrydag 13 Oktober  Snoepie  

Maandag 16 Oktober 

 

Playball (In skooltyd) 

Pottebakkersklas 13:00 (Wurmpieklas) 

Kunsklasse 13:00 (Kameelperdklas) 

Little Chefs Artz 13:00 (Pikkewyntjieklas) 

Xperiland 13:00 (Hasieklas) 

Dinsdag 17 Oktober 

 

 

 

A+ Students (In die Wurmpieklas) 

Miki Maths 13:00 (Vissieklas) 

RDK4Kids 13:00 

Hippity Hop 13:00 (Hansworsklas) 

Emosionele Intelligensie 13:00 (Apieklas) 

Woensdag 18 Oktober A+ Students (Wurmpieklas) 

Ballet 13:00 (Hansworsieklas) 

Stoei 13:00 (Lapa by die rugbyveld) 

 

UIT JUFFROU SUZANNE SE PEN 
 
Welkom terug na die kort ruskansie. Sterkte vir die laaste deel van 2017! Mag dit vir almal „n geseënde 
kwartaal by Tygieland wees. 
 

“ My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.”  
- 2 Korinthiërs 12:9 

 

 
GRAAD RR 

     TEMA:     SPORT 
Liedjie:     Coach McDougal 
Gediggie: Balle, balle, balle 
 

     
 GRAAD R 
TEMA:     EK GAAN GRAAD 1 TOE 
Liedjie:     Graad R is nou verby 
 

 

ASSESSERING – KWARTAAL 4 
 6 NOVEMBER TOT 17 NOVEMBER 

 
 

 

 11 Oktober 2017 

suzanne@tygies.co.za 

 

mailto:suzanne@tygies.co.za
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SAKE VAN BELANG 
 
1.  Registrasies vir die naskool vir 2018 

Die naskoolinskrywingsvorms vir 2018 is op die skool se webblad beskikbaar. Alle leerders wat plek 
in die skool het word ook vir die naskool aanvaar. Inskrywingsvorms kan by die finansiële kantoor 
ingehandig word of per e-pos na kantoor@tygies.co.za gestuur word. 

                                                                                                                                   
2.  Tygieland-konsert – 26 Oktober (Graad RR en graad R) 

Maak asb. seker dat u kind se R350 vir die konsertkostuums, dekor asook die klank en beligting 
betaal is. 

 

KONSERTKAARTJIES 
Kaartjies vir die Tygieland-konsert kan vanaf Maandag 16 Oktober SLEGS by die finansiële 
kantoor gekoop word. Kaartjies sal nie die aand van die konsert by die deure verkoop word nie. 
Toegang:  
Volwassenes en hoërskoolleerders se toegang is R30. 
Kleuters en laerskoolleerders se toegang is gratis. 
SITPLEKKE IS ONBESPREEK 

 

KONSERTREËLINGS 
Kleedrepetisie: DONDERDAG 26 OKTOBER OM 9:00 in skooltyd. (Geen ouers mag die 
kleedrepetisie bywoon nie.) 

 Konsertaand: DONDERDAG 26 OKTOBER om 18:00 
 

 BELANGRIKE REËLINGS: 
 
 DIE KLEEDREPETISIE:  
 Al die kleuters sal hulle kostuums vir die konsert by die skool ontvang. 
 Die kostuums sal na die kleedrepetisie in die kleuters se tasse gesit word. 
  

 KONSERTAAND: 
 Die leerders is in verskillende KLEURGROEPE ingedeel. 
 „n Klaslys waarop aangedui is in watter groep u kleuter is sal by die verskillende Tygieland-

klasse opgesit word. Maak asb. seker in watter kleurgroep u kind is. 

 Die naam van die kleurgroepe sal ook duidelik op die klasse voor en agter in die saal se deure 
geplak word. 

 Al die kleuters moet stiptelik om 17:30 by die onderskeie klasse agter en voor die skoolsaal 
aanmeld. Ouers gee net hulle kleuters af en kan dan hulle plekke in die saal gaan inneem. Die 
konsert sal stiptelik om 18:00 begin. 

 Die kleuters kom klaar aangetrek met hulle kostuums skool toe. 

 Maak asb. u kind se wangetjies liggies rooi en sit rooi lippies aan. 

 Dogtertjies se hare kan maar los wees, maar „n haarband of knippies moet die haartjies uit die 
oë hou. 

 Na die konsert stap die kleuters weer saam met die personeel van die verhoog af. Die kleuters 
kan dan weer by die onderskeie KLASSE waar hulle afgegee is weer afgehaal word. Geen 
leerder mag tydens die afstap of in die saal deur ouers geneem word nie. Hierdie reëling word 
getref vir kontrole en die veiligheid van die leerders. 

NEEM ASB. KENNIS: 
GEEN LEERDERS OF JONGER BOETIES EN SUSSIES WORD VOOR OF NA DIE KONSERT 
OP DIE VERHOOG TOEGELAAT NIE. OUERS IS VERANTWOORDELIK OM HUL KINDERS IN 
DIE SAAL RUSTIG TE HOU.  

 
KONSERTFOTO‟S EN DVD 
Daar sal tydens die kleedrepetisie foto‟s geneem word deur Karen Viljoen. Hierdie foto‟s sal na die 
konsert bestel kan word. Daar sal ook „n konsert DVD gemaak word wat bestel kan word. 

 
PARKERING  
Daar is veilige parkering op die B-rugbyveld. Motorwagte sal die motors oppas. Die sporthek in 
Henrylaan sal oop wees. 

 
NEEM KENNIS: 
TYGIELAND-NASKOOL SLUIT VROEG VIR DIE TYGIELAND-KONSERT 
Die Tygieland-naskool sal DONDERDAG 26 OKTOBER reeds om 15:30 sluit. Hierdie reëling 
word getref a.g.v. die Tygieland-konsert wat die aand aangebied word. Dankie vir u 
ondersteuning.   
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3.      Tygieland-tennis in kwartaal 4 (SLEGS VIR GRAAD R) 

Die Tygieland-personeel bied hierdie kwartaal tennisvaardighede aan. Slegs die graad R-seuns en 
-dogters kan tennis speel. Die tennis word gratis aangebied deur juffrouens Charmaine, Anje, 
Naomi, Relandi en Corlie. Die kleuters moet „n junior tennisraket, hoed, waterbottel en tekkies bring. 
Die tennis sal op Dinsdae en Donderdae vanaf 7:30 – 8:15 aangebied word. Die tennis begin 
Donderdag 12 Oktober in die vierde kwartaal. 

 
4.    Nuwelingsdag: Saterdag 4 November (Slegs leerders wie plek het vir 2018) 

Die Nuwelingsdag word Saterdag 4 November vanaf 9:00 tot 11:00 gehou. Al die leerders wat in 
2018 in graad 1, -R of -RR sal wees woon die Nuwelingsdag by.  

 
5. Tygieland – diplomaplegtigheid: 2 November (Slegs graad R) 
 Reëlings vir die aand: 
 Kleredrag: 
 Koormaatjies: 
       Die koormaatjies trek hulle Tygieland-koorklere aan. Dit is nie nodig dat die kleuters skoene dra nie.  

Al die ander Tygieland-maatjies: 
       Die maatjies trek hulle denim kortbroekies en hulle rooi Tygieland-hempies aan. Dit is nie nodig dat 
       die leerders skoene dra nie.  

Tyd: 
Die leerders moet almal reeds om 17:45 by hul onderskeie klasse agter in die saal aanmeld, sodat 
die geleentheid stiptelik om 18:00 kan begin. 
Die name van die klasse sal op die deure wees. 
Hare: 
Al die kleuters se hare moet netjies wees. Dogters se hare kan los maar uit die gesiggie wees. 
Dogters kan ook LAE ponies of vlegsels hê, maar dit moet laag wees anders val die hoedjie af. 

 
6. Tygieland-koor 

Optrede by die Diplomaplegtigheid – Donderdag 2 November 
Die koormaatjies trek hulle denim kortbroekies en hulle geel Tygieland-koorhempies aan. Dit is nie 
nodig dat die kleuters skoene dra nie. Onthou die geel of rooi linte in die dogters se hare. Die 
kleuters moet reeds om 17:45 op die verhoog sit, sodat ons stiptelik om 18:00 kan begin. 
Tygieland-koorafsluitingspartytjie – Dinsdag 14 November 
Die kleuters sal „n worsbroodjie, koeldrank en „n roomys kry. Die afsluiting sal 13:00 – 14:00 op die 
Tygieland-terrein plaasvind. 

 
INHANDIGING VAN KOORKLERE: 
LEERDERS WAT IN DIE KOOR SING MOET HUL KOORKLERE VRYDAG 3 NOVEMBER IN „N 
PLASTIEKSAKKIE MET HUL NAAM DUIDELIK OP DIE SAKKIE BY JUFFROU CHARMAINE IN 
DIE UILTJIEKLAS GAAN INGEE. 
SEUNS: Denim langbroek. 
DOGTERS: Denim rompie, blou spanbroek en rooi linthaarknippie. 

 
Ouers sal vir klere of items wat leerders verloor het moet betaal. 
 

7. “Lunchcard” 
 Die akademiese program van die Laerskool is tans baie vol en is besluit die foto‟s vir die “lunchcard” 

gaan eers in die eksamen geneem word na afloop van „n sessie.  Daar gaan „n foto geneem word 
van elke leerder in die skool.  Daar is geen kostes betrokke vir u of vir die skool om die kaart te laat 
maak nie. 
 U kind gaan „n kaart ontvang en u kan self besluit of u die kaart wil registreer by “lunchcard” of nie. 
Die kaart sal saam met instruksies vir registrasie kom. 
 
 
 

 

~ BEGROTINGSVERGADERING MET OUERS ~ 

Dinsdag 24 OKTOBER 2017 OM 18:00 in die skoolsaal 

 

Sien voorgestelde skoolgeld en finale konsepbegroting vir 2018  

op webblad by aflaaibaar. 

 


