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Graad 10 Afrikaans Werksplan 15 – 19 Julie Week 12 

 

 

15 Junie. Kry jou antwoorde van Halala Afrika van 6 – 7 Mei.  Jy moet dit tik (type) of 

(or) jy moet ‘n foto neem van hierdie antwoorde wat jy op papier geskryf het. 

Jy moet dit aan my stuur, want ek sal moet begin merk, want dit word nou 

baie lank dat julle nie by die skool sal wees nie.  My e-pos is 

deputy@vghs.co.za.  As jy dit op die whatsapp groep sit, sal almal jou werk 

kan sien, so e-pos is die beste van die twee opsies wat jy het.  Maar doen wat 

vir jou werk. 

17 Junie Gaan na p. 2 en p. 3 hier onder om na die formaat en opdrag van die formele 

brief te kyk.  Vir vandag gaan jy die rofwerk doen. 

18 Junie Doen die finale werk van die formele brief.  Jy moet dit tik (type) of (or) jy  

moet ‘n foto neem van hierdie brief wat jy op papier geskryf het. 

Jy moet dit aan my stuur, want ek sal moet begin merk, want dit word nou 

baie lank dat julle nie by die skool sal wees nie.  My e-pos is 

deputy@vghs.co.za.  As jy dit op die whatsapp groep sit, sal almal jou werk 

kan sien, so e-pos is die beste van die twee opsies wat jy het.  Maar doen wat 

vir jou werk. 

19 Junie Vir vandag moet jy weer vir jouself lees.  Jy kan hardop, of saggies lees.  Vind 

die inligtingsteks op p. 130 van Afrikaans Sonder Grense 10.  Lees die hele 

bladsy. 

 

In die tyd wat jy af is voordat jy VG toe kom, moet jy ALLES opvang wat jy agter is, 

asseblief.  As jy hulp nodig het, moet jy met my kontak maak en my vra wat dit is wat jy 

nodig het. 

Kyk mooi na jouself tot ek jou weer sien. 
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Doen op 17 en 18 Junie 

 

Die formele brief 

Wenke: 

• Die styl moet formeel wees. 

• Bly altyd hoflik (polite). 

• Wanneer jy iemand direk aanspreek (address), gebruik jy die persoon se titel en hulle 

van, bv. Mnr. Stofile (manlik), of Me. Raats (vroulik).  Jy kan ook skryf Meneer (vir ‘n 

man), of jy kan sê Juffrou (vir ‘n onderwyseres of ‘n ander vrou wat jy weet nie 

getroud is nie), Mevrou vir ‘n getroude vrou.  Jy moet in die plek van die 

voornaamwoord “jy” moet jy die persoon u noem. 

• Gebruik die korrekte formaat. 

Formaat: 

        Robinsonstraat 15 

Hierdie is jou adres en die datum in woorde.  Grahamstad/Makhanda 

        6140 

        21 Julie 2020 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Victoria Girls’ High School  

Beaufortstraat    Hierdie is die besigheid (business) waaraan jy skryf. 

Grahamstad/Makhanda 

6140 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Geagte Meneer/Mevrou/Mejuffrou Duma         (Dear Mr/Mrs/Miss) + surname 

OF  

Geagte Heer/Dame (Dear Sir/Ma’am)                 No surname 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Verskoning/Klagte/Navraag (excuse/complaint/query) Topic line and underline it. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Skryf in paragrawe.  Gebruik volsinne.  Bly formeel en hoflik.  Hou by die onderwerp en 

fokus van die brief. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Met dank   Yours sincerely 

Anna Retief   Jou naam en van 
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Onderwerp: 

• Jy moet ‘n formele brief skryf aan een van jou onderwysers. 

• Jy moet om verskoning vra (offer an excuse) vir werk wat jy nie in die tyd by die huis 

gedoen het nie.  Dit was in die tyd van die inperking (lockdown). 

• Jy moet jou inhoud (content) se woorde tel.  Dit moet 80 – 120 woorde wees. 

 


