
 

 

3 Junie 2020 

 

 

Geagte Errie-Ouers 

 

HEROPENING VAN SKOOL OP 8 JUNIE 2020 

 

Die Skoolbestuur en die Beheerliggaam van EHS het alles in ons vermoë gedoen 

om ons skool so veilig as moontlik te maak vir die terugkeer van ons leerders. 

 

Soos deur die Minister van Onderwys bekendgemaak is, begin die skool op 8 Junie 

vir ons matrikulante.  Ons by die EHS sien daarna uit om elke Errie terug te ontvang 

en om 2020 se akademiese jaar te voltooi. 

 

Ongelukkig sal die skool vir 2020 nie dieselfde wees nie.  Alle akademiese instellings 

en leerders moet voldoen aan streng reëls en regulasies. Die reëls en regulasies is 

alreeds op ons sosiale media blad aan u bekend gemaak.  Elke leerder en ouer 

moet asb streng volgens die reëls optree sodat ons ons leerders so veilig as 

moontlik kan hou. 

 

Die aanlynskool word uitgefaseer soos die grade terugkeer skool toe.  Indien u enige 

akademiese of algemene navrae het kan u u versoeke rig aan 

ontvangs@erries.co.za 

 

Indien u nie u kind wil blootstel aan die moontlike gevare wat daar blyk te wees nie, 

vra ons dat u ons in kennis sal stel, sodat ons as skool met u kan kommunikeer. 
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In die moelike ekonomiese en finansieël uitdagende tye wil die EHS alle ouers 

bedank vir hulle getroue betaling van skoolfondse.  Die skool is dankbaar vir u 

bydraes. U het dit vir die skool moontlik gemaak om al ons finansiële verpligtinge na 

te kom.  Indien u enige finansiële navrae het, rig dit asb aan finansies@erries.co.za 

 

Ons glo en vertrou dat ons Hemelse Vader ons sal seën in die moeilike tye. 

 

Ons sien daarna uit om op Maandag 8 Junie ons graad 12’s terug te verwelkom, en 

die ander grade so spoedig moontlik – soos aangekondig deur die Minister van 

Basiese Onderwys. 

 

Let asb op die volgende tye vir ekstra klasse vir graad 12 leerders: 

Maandag 

15:00 – 16:00 Physical Sciences  
RTT 

16:00 – 17:00  Kuns 
CAT 

Dinsdag 

15:00 – 16:00 Wiskunde 
Accounting 
CAT 

16:00 – 17:00  CAT 

Woensdag 

15:00 – 16:00 Mathematics 
Rekeningkunde 
RTT 

16:00 – 17:00  RTT 

Donderdag 

15:00 – 16:00 Fisiese Wet  
CAT 

16:00 – 17:00  IGO 
RTT 
● Elke 2de week 

 

Errie-groete 

 
  
____________  
SP GROBLER  
HOOF 
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