Wonnie-nuus
Algemene nuusbrief: 22 Februarie 2019
1. ATLETIEK INTERHOËR UITSLAE:
Dit is met absolute trots wat ons kan spog oor ons atlete se uitslae tydens die onlangse Interhoër
Atletiekbyeenkoms. Die Wonnies eindig tweede en lewer die volgende pragprestasies:
1. Die seuns wen hulle afdeling.
2. Die meisies eindig tweede in hul afdeling.
3. Trofee: Die Wonnie Warriors wen die geesbeker.
4. Trofee: Damian van der Merwe: Beste Junior Veldatleet (Seuns)
5. Trofee: JJ Breedt: Best Senior Baanatleet (Seuns)
6. Trofee: JJ Breedt: Senior Victor Lodorum
7. Medaljes: 22 x Goud, 24 x Silwer, 23 x Brons
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2. TENNIS :
Baie geluk aan die Tennis Eerste Span (Dogters) wat hul lige wen teen Woodhill College A met 40-27. Hulle is
nog onoorwonne die seisoen.

3.

K L E U R F E E S:

Die jaarlikse kleurfees vind plaas op 15 Maart 2019. Die koste vir die kleurfees is R100.00 p.p. wat die volgende
insluit: Gewone klere, gratis ritte op die waterglybae en twee sakkies verfkleure op die dag van die kleurfees.
Let egter daarop dat die dag van die kleurfees begin met formele toetse wat plaasvind in alle grade. Leerders
wat op die kleurfees-dag nie die toetse skryf nie, sal vir die formele assessering ‘n 0-punt ontvang.

4. WINTERSPORT PROEWE:
Op Vrydag, 22 Februarie, en Saterdag, 23 Februarie, vind die proewe vir die wintersportspanne plaas. Graag wil
ons u ondersteuning vra tydens die proewe. Leerders moet egter daarop let dat dit slegs die eerste uitdunne is
en geen span nog finaal is nie. Na die proewe, gaan daar verskeie vriendskaplike en ander wedstryde wees,
waar leerders weer geleentheid kan kry om hulself te bewys en waar spanne finaliseer kan word. Leerders moet
egter aan die eerste proewe deelneem om vir dié spanne gekies te word. Ons vra dus u samewerking dat
leerders nie sal ophou deelneem as hul dalk nie aanvanklik in die span van hul keuse is nie. Die doel agter sport
is tog die ontwikkeling van die deelnemer en die leer van samewerking en samehorigheid in ‘n span, irrelevant
van watter span hy of sy verteenwoordig.

5. MY SCHOOL KAART:
Graag wil ons u as ouers vra om gebruik te maak van u MySchool kaart. Dit is ‘n
kaart wat gekoppel word aan u aankope by verskeie instansies soos Engen,
Woolworths, Makro, Flight Centre en nog vele meer. Deur die kaart aan Die
Hoërskool Wonderboom te koppel en te gebruik, word ‘n deel van elke transaksie
se fondse oorgeplaas na die skool. Daar is egter van ons ouers wat steeds
gekoppel is aan die laerskool en nog nie die hoërskool aan u kaart gekoppel het
nie. Gaan gerus na www.myschool.co.za en kies die skakel “Beneficiaries”. Hier kan u, u u kaart aan ons skool
koppel. U kan ook op dieselfde webwerf sien watter winkels almal van die kaartvoordele gebruik maak. Indien u
nog nie ‘n MySchool kaart het nie, kan u ook op dié webwerf daarvoor aansoek doen.

4. GEWONE KLERE:
Die leerders mag op Vrydag,1 Maart, gewone klere aantrek skool toe. Die dag word egter gekoppel aan die
gebruik van u Cash-wallet. U kan die toep wat u toegang gee tot u Cash Wallet op die skool se webwerf by
www.wonnies.co.za by die D6-Connect skakel aflaai. U volg die stappe om u kind te koppel aan die “Kontant
Beursie”. Plaas dan geld d.m.v. ‘n “EFT”-oorplasing of “ATM”-oorplasing op u kind se unieke nommer in die

Cash Wallet” en betaal die R10.00 per leerder vir gewone klere vanuit die toepassing. Die betalings sluit op
Donderdag, 28 Februarie, om 12:00 waarna die klaslyste getrek sal word om te sien watter leerders wel gewone
klere op Vrydag, 1 Maart, mag dra. So help u as ouers ons om ‘n kontantvrye skool te word.

5. VIKINGS - HUISWENNERS:
Die Vikings het werklik hulle slag gewys deur twee huis-items te wen: Die Munte-punte- en
die Vat-hande projek. Daarom mag die leerders wat in dié huis is op Maandag, 25 Februaie,
hul huishempies aantrek.

6. GHOLFDAG:
Die Hoërskool Wonderboom bied op 1 Maart 2019 ‘n gholfdag by Akasia-Gholfbaan aan. Daar is tans nog plek
vir spelers (4-bal) beskikbaar. Ons vra ook u ondersteuning vir enige donasies of borge wat as pryse kan dien.
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