
 

 

          16 Maart 2020 

Wie dit mag aangaan 

 

INSAKE: HOËRSKOOL ERMELO REAKSIE OP COVID-19 VIRUS 

 

Na afloop van president Cyril Ramaphosa se nasionale rede op Sondagaand 15 Maart 

rakende die verspreiding en bekamping van die COVID-19 virus in Suid-Afrika, maak 

Hoërskool Ermelo graag die volgende bekend ter insae van personeel, ouers, leerders 

sowel as alle ander belanghebbende partye. 

In pres. Ramaphosa se staatsrede is Suid-Afrika amptelik tot rampgebied verklaar. 

Ingevolge voorkomingsmaatreëls wat deur die regering in plek gestel is, moet 

interpersoonlike kontak so ver moontlik vermy word.  Alle skole word landswyd vanaf 

Woensdag 18 Maart gesluit tot ná Paasfees. Die Junie-skoolvakansie word DV met ‘n 

week verkort en inligting m.b.t. tersiêre instansies sal binnekort deur die minister van 

Hoër Onderwys bekendgemaak word. Persoonlike higiëne is ook van kardinale 

belang. Die president het ‘n ernstige beroep gedoen op Suid-Afrikaners om gereeld 

en deeglik hande te was, hul neuse en monde te bedek wanneer daar gehoes/genies 

word, om kontak met siekes te vermy en om nie blad te skud wanneer daar gegroet 

word nie. 

In die lig van bogenoemde het Hoërskool Ermelo besluit op die volgende: 

 

Groentjiekonsert (leerders) 

- Die jaarlikse groentjiekonsert word nie gekanselleer nie, maar wel as volg 

aangepas: op Dinsdag 17 Maart sal die dirigente-aankomste vanaf 07:00 op 

die teerblad geskied. Die gebruiklike optog sal egter nie vanjaar plaasvind nie.  

Om 11:00 word die groentjiekonsert slegs vir leerders in die ouditorium 

aangebied. Die konsert behoort teen ongeveer 15:00 klaar te wees waarna die 

busse na die leerders se onderskeie dorpe sal vertrek. 

- Hierdie konsert sal egter aanlyn gestroom word.  Die skakel vir bogenoemde 

sal binnekort op die skool se sosiale platforms beskikbaar wees. 

 

 

 



 

 

Groentjiekonsert (ouers) 

- Die groentjiekonsert-ouervertoning word nie gekanselleer nie, maar bloot 

uitgestel. Die betrokke datum sal later bekendgemaak word. Ouers wat reeds 

kaartjies gekoop het, word dus nie hierdeur geraak nie.  

 

Sporttoere 

- Hoërskool Ermelo het onttrek aan alle hokkie-, netbal- en rugbytoere wat 

gedurende die Aprilvakansie sou plaasvind. Inligting m.b.t. toergelde wat reeds 

betaal is, sal binnekort aan ouers gekommunikeer word. 

 

Akademie 

- Die datum waarop skole in die tweede kwartaal heropen, moet nog 

bekendgemaak word. Indien skole weer op 14 April ‘n aanvang sou neem, gaan 

daar, indien openbare vakansiedae in ag geneem word, ongeveer sewe 

skooldae verlore. Soos reeds genoem, word die Junie-vakansie DV met ‘n 

week verkort. Vyf van die sewe verlore dae word dus in die Junie-vakansie 

ingehaal. Hoërskool Ermelo stel akademie hoog op prys en beoog DV ‘n 

winterskool en/of ekstra klasse gedurende die Junie-vakansie vir gr. 11’s en gr. 

12’s. Die skool se beheerliggaam en sentrale bestuurspan monitor voortdurend 

die situasie en sal leerders en ouers in kennis stel van alle tersaaklike besluite 

in dié verband. 

 

Hoërskool Ermelo onderwerp hom hiermee aan die besluite soos van krag gemaak 

deur die staatspresident en regering. Die skool doen ‘n beroep op alle 

belanghebbendes om kalm bly te midde van wydverspreide paniek en onsekerheid 

insake die COVID-19 virus. Ons beywer ons vir die welstand van ons leerders en 

personeel en sal voortdurend d.m.v. die skool se erkende kommunikasiekanale die 

skoolgemeenskap op hoogte hou van die stand van sake. Wees verseker daarvan dat 

Hoërskool Ermelo net die beste belang van u kind op die hart dra. 

 

Die uwe 
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