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Nadat ’n Graad 12 leerling van
Hoërskool
Heilbron
positief
getoets het vir Covid-19 op 29
Junie 2020, het die skool besluit
om die Matrieks se klastyd tydelik
te staak. Die leerling se ouers het
die skool in kennis gestel dat sy pa
positief getoets het vir Covid-19.
Mnr. Peter Smith, skoolhoof van
Hoërskool Heilbron, het aanbeveel
dat die leerling nie moet skool
bywoon nie en dadelik vir die virus
getoets moet word. Sy ouers het
die leerling self laat toets en tot op
hede toon die leerling nog steeds
geen simptome van Covid-19 nie.
Na daar vergader is, is klastyd
gestop vir die onderskeie klasse
en al die betrokke onderwysers is
op 30 Junie vir die virus getoets
en huis toe gestuur. ’n Versoek
is aan al die graad 12’s se ouers
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gerig om kinders ook vir die virus
te laat toets. Indien geen leerling
of personeellid simptome toon
nie, sal die klasse weer voortgaan
op 6 Julie 2020. Maatreëls word
streng gevolg op die skoolgrond
en weens geen nabye kontak met
ander leerlinge toegelaat word of
plaasgevind het nie, is die besluit
geneem om die graad 7 leerlinge
se onderrig te laat voortgaan. Alle
onderwysers, terreinpersoneel en
leerlinge word daagliks gemonitor
en almal se hande word tot 10 maal
per dag ontsmet. Streng kontrole
word ook toegepas tydens pouse in

die badkamers. Die Departement
van Onderwys en Gesondheid is in
kennis gestel van die voorval en het
tevredenheid getoon ten opsigte van
die protokol wat gehandhaaf word.
Die skool en koshuis is weer op
2 Julie volledig gereinig en ontsmet.
Die Departement van Gesondheid
het met talle geleenthede die skool
besoek en was elke keer ten volle
tevrede met die aksieplan in plek
om die personeel en leerlinge te
beveilig. Hierdie tipe gebeure lê
klem op die verantwoordelikheid
van die gemeenskap om ten alle
tye Covid-19 regulasies na te kom.

eerste vir die vrystaat

BRIEWE VAN ONS LESERS
Die volgende skrywe is ontvang van Heléne Howell van
Huis Bron-van-Heil gerig aan die redakteur:
HY HET UITGESTAP
Johannes 1: 1-14 - Die Woord was by God, en die Woord was God
self. Die Woord het mens geword, en onder ons kom woon. Ons het Sy
heerlikheid gesien... Wat Hy, as Enigste Seun van die Vader gedoen het....
’n Seuntjie het staan en kyk na die foto van van sy vader wat toe al ’n
geruime tyd weg van die huis was. Na ’n rukkie sê hy aan sy moeder:
“Ek wens pappa wil uitstap uit die foto”. Hierdie seuntjie het die diepste
wens van die menslike hart uitgespreek. Hoe verlang ons nie soms, as
ons daardie foto sien, na ’n dierbare ouer, ’n man, ’n vrou, ’n kind of
’n vriend nie. Sou u nie graag wou hê hy (sy) moet ’n oomblik uitstap
en ’n bietjie met u gesels nie? Ons kyk dikwels vas teen die foto van
God in Sy Woord, in die prediking. Sy Hand in die dinge wat gebeur.
Ons aanskou Sy Handewerk in die natuur. Hoe graag sou ons wou hê
Hy moet uitstap en uit die onpersoonlike sodat ons Hom persoonlik kan
ontmoet. Die waarhede en begrippe bevredig ons nie altyd nie. Maar nou
het God uitgestap uit die foto toe Jesus gebore is. Die Woord was by
God, en die Woord was self God... Die woord het mens geword en onder
ons kom woon. Ons het Sy Heerlikheid gesien. Wat ’n heerlike voorreg!
Hy het daar in Bethlehem uitgestap uit die foto en dit vier ons elke keer
met Kersfees. Immanuel – God met ons. Maar nou kom Hy om deur Sy
Heilige Gees in ons te woon, en ek kan Hom daagliks met ’n Geestelike
oog sien en ervaar. Hom hoor spreek tot my. Die pad vorentoe word al hoe
mooier, want Hy vergesel my totdat ek eenmaal in die Hemel aanland,
waar Hy vir my plek berei het. Bron onbekend

Tegnologie ken nie grense nie, dit bring kopers van oor die land
byeen. Dit is Dinsdag bewys toe BKB hul eerste “timed auction”
in die Vrystaat aangebied het. Faansie Pretorius, eienaar van die
welbekende Hilltop SAVM stoet van Heilbron, is baie tevrede
met die pryse wat tydens die elektroniese veiling behaal is. Die
totale aanbod is verhandel en het 124 kopers geregistreer vir die
veiling wat oor sewe dae gestrek het. Dinsdagaand 19:00 het die
eerste 10 lotte gesluit. Die ramme se gemiddelde prys was R 13
640 en die duurste ram, Lot 1 (17-0186), is verkoop vir R68 000
aan mnr Botha van Niekerk van Bloemfontein. Hy het ook die
duurste ooi, Lot 42, vir R16 000 gekoop. Die gemiddelde prys
van ooie was R6 000. Dit was Hilltop se 6de Produksieveiling.
Die “Money Maker“ ooi van Stamboek SA is deel van Hilltop se
stoet. BKB spreek ook hulle dank uit aan almal wat deel was van
die suksesvolle veiling.

