PRYSUITDELING 2018
REëLINGS MET DIE PRYSWENNERS
(Lees die onderstaande instruksies behoorlik deur)

1.

Kleredrag

2.

Stiptelik

3.

Gedrag


















4.

Afwesighede



5.

Skoonmaak van
Ouditorium



6.

Diplomas




7.

Trofees

8.

Aantree na
ontvangs

9.

10.

Parkeerplekke

Ouers

GENIET DIE AAND !!!













Graad 8 – 9 leerders en trek gewone somersdrag aan.
Graad 10 – 12 trek uitgangsdrag (wintersdrag) met skoolbaadjie langbroek.
Gr. 8 – 9 wat in die koor sing, moet ook uitgangsdrag aantrek.
Kleredrag moet presies reg wees.
Hare moet netjies en reg wees.
Leerders moet reeds 17:00 voor die Ouditorium bymekaarkom sodat Graadhoofde
kan kontroleer of jy daar is en in jou regte posisie is.
Jy mag nie laat wees nie.
Leerders moet reeds 18:00 hulle plekke in die Ouditorium begin inneem.
Die verrigtinge begin stiptelik om 18:30.
Gedrag moet onberispelik wees in die Ouditorium.
Niemand gesels nie.
Niemand kou kougom nie.
Niemand speel of werk op sy selfoon nie. Selfone is af of by die huis gelos.
Praat met julle ouers om nie die verrigtinge verlaat voordat dit afgehandel is nie.
Beplan om teen 10:30 klaar te wees met die verrigtinge.
Geen koeldrankbottels, waterbottels, kos, ens sal in die Ouditorium toegelaat
word nie.
Indien iets onvoorsiens gebeur dat jy die funksie nie kan bywoon nie, moet die
graadhoofde telefonies in kennis gestel word.
Diegene wat nou al weet dat hulle nie die funksie gaan bywoon nie, moet die
graadhoof nou kom sê net hierna.
Verantwoordelikheid van die VRL om toe te sien dat die Ouditorium na die tyd
opgeruim word.
Indien jou naam op die trofees of diplomas verkeerd gespel is, bring dit Maandag
na Mev. Kleyn sodat dit reggestel kan word.
Diegene wat trofees ontvang moet nadat hulle dit ontvang het, verby die trappe
stap en dit vir mnr P. Kruger gee.
Trofees kan by Mev. Vermeulen uitgeteken word indien fotos geneem wil word.
Indien jyjou naamplaatjie op die trofee wil hê, kan dit teen eie koste gedoen
word.
As jy in die ry aantree voor die trappe nadat jy jou prys ontvang het, staan mooi
regop.
Onthou GEEN kougomkouery nie. NB !!
Ouers kan binne die terrein parkeer met hulle motors.
Niemand parkeer onder die afdakke nie, dit is vir die eregaste uitgehou.
Daar sal wagte wees wat die motors oppas.
HIERDIE IS BAIE BELANGRIK !!!!
Niemand verlaat die ouditorium voordat die verrigtinge afgehandel is nie.
REEL DIT SO MET JOU OUERS !!!!!!!!!!!!
Om op te staan en te loop tydens die verrigtinge is onwrigtend en disrespekvol.

