
SPEELGROEPE HEROPEN

Speelgroepe in die gemeenskap het kinders in Oktober met ope arms 
terug ontvang nadat COVID-19-inperkingsregulasies onder vlak 1 verslap is. 

Om die speelgroepe te help om aan nasionale regulasies te voldoen het die 
Umoya-windkragaanleg ’n speelgroepleier met ’n termometer, pesoonlike 
beskermende toerusting, handreinigers, ontsmettingsmiddels, maskers en 
opvoedkundige materiaal oor die COVID-19-virussiekte voorsien. 

PLAASLIKE LAERSKOLE BAAT UIT INKLUSIEWE ONDERWYS 

Veels geluk aan die speelgroepleiers wat in ’n uitdagende jaar voortgegaan het om kinders vir hul graad R-jaar voor te 
berei en seker te maak dat hulle die nodige fundamentele ondersteuning en stimulasie ontvang en ontwikkel word.

Die ‘Whole School’-transformasieprogram het by Holvlei Primêre Skool en Hopefield 
Primêre Skool afgeskop.

Die program wat deur Inclusive Education South Africa gedryf word, is ween die 
COVID-19-inperkingsreguasies as ’n aanlynveldtog begin waar onderwysers toegang tot 
oefenvideos en gereedskap gegee is. Die hoofdoel van die opleiding was om die 
belangrikheid van graad R-onderwysers uit te lig en om die verskillende tegnieke te 
bespreek wat gebruik kan word om kinders met leerprobleme te help.

Danksy die verslapping van inperkingsregulasies kon die span van Inclusive Education South Africa hul eerste werkswinkels van aangesig tot 
aangesig met onderwysers hou. Kurt Minaar, die stigter van  Dreamer Education was die gasspreker by die werkswinkel en het sy kennis met die 
onderwysers gedeel.

Mnr. Minaar help leerlinge om wiskundige konsepte te verstaan met behulp van kreatiewe weë (“creative pathways”) en inklusiewe leer. Die 
werkswinkel was ’n goeie leergeleentheid vir die onderwysers. Talle onderwysers het positiewe terugvoer oor die werkswinkel gegee.

“Danksy die opleiding kon ek reeds ’n leerling in my klas identifiseer wat leerprobleme het. Nou kan ek seker maak dat leerlinge met 
leerprobleme die hulp ontvang wat hulle nodig het,” sê Sandy Boukers, departementshoof by Hopefield Primêre Skool.
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GEBRUIK DIÉ SES STAPPE OM JOU HANDE TE WAS  Die Departement van Gesondheid beveel aan dat hande vir 20 sekondes 
gewas word om sodoende die verspreiding van die koronavirus te vertraag. 
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STUDIEBEURSAANSOEKE VIR LEERLINGE 
VAN DIE WESKUS NOU OOP

REKENAAROPLEIDING 
VIR PLAASLIKE KMMO’s

Graad 12-leerlinge van Hopefield, Langebaan, Vredenburg, 
Saldanha en St. Helenabaai in die Weskus, word uitgenooi om 
van die geleentheid gebruik te maak en vir studiebeurse van 
Umoya Energy aansoek te doen. Aansoeke moet voor 27 
November 2020 ontvang word.

Die studiebeurs dek die volle leerlingskap en kan aanlyn 
ingedien word :

Meshay Williams het ’n studiebeurs van Umoya Energy Scholarship 
ontvang. Sy studeer vir haar onderwysgraad (B. Ed Intermediêre Fase 
Onderwys) aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie. 

Plaaslike klein-, medium- en mikro-ondernemings 
(KMMO’s) het as deel van Umoya Energy se 
ondernemingsontwikkelingsprogram basiese 
rekenaaropleiding ontvang aangesien dit as 
een van die tekortkominge geïdentifiseer is. Die 
opleiding is by die Saldanhabaai IDZ-spasie 
gehou en is deur Lukhanyolwethu Technologies, 
een van die plaaslike KMMO’s wat aan die 
program deelneem, met die hulp van ‘n 
diensverskaffer, Trio Plus, gefasiliteer.

Bykomend tot die rekenaaropleiding het 
plaaslike KMMO’s ook COVID-19-verligting 
ontvang. Die impak van bykomende befondsing 
was so positief dat vier KMMO’s daarin geslaag 
het om hul omsetteikens te oorskry. 

https://umoyaenergy.co.za/scholarships/

Katrina Jeremiah, eienaar van Shalom Baking sê: “Ek is so dankbaar vir Umoya Energy-windkragaanleg se 
ondersteuning en hulp. Die opleiding het my baie gehelp en my in staat gestel om ’n paar dinge aan te 
koop wat ek regtig vir Shalom Baking nodig gehad het.” 

Umoya Energy Plaaslike Kantoor
26 Voortrekkerstraat, Hopefield

Kantoorure:
Maandag – Donderdag: 08:00 – 17:00

Vrydag: 08:00 – 14:00 

Tel: +27 22 723 0022 

Skakelbeampte
Amber Zeeman

amber.zeeman@umoyaenergy.co.za 
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GEMEENSKAPSVERGADERINGS

Die volgende Gemeenskapsvergadering sal op die kennisgewingborde aangedui word.

Maatskaplike Welsyn

Ondernemingsontwikkeling

Onderwys

UITEENSETTING VAN KWARTAALIKSE BESTEDING
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