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Geagte Ouers

Neem asseblief kennis van die volgende rakende die Desember/Januarie Skoolwinkel aankope:
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

U kan ons aanlynwinkel besoek via https://www.kenridgeprimary.co.za/ → klik op die aanlyn
skoolwinkel of klik op die skakel en plaas u bestelling https://tinyurl.com/Online-School-Shop
Klik op enige kledingstuk in die aanlynskoolwinkel om die bestelproses te verduidelik.
Die laaste dag waarop u, u aanlynbestelling vanjaar kan afhaal is Woensdag, 8 Desember. Die laaste
dag vir aankope in die winkel is Vrydag, 10 Desember.
Aanlyn EFT- en kredietkaartbestellings open weer Vrydag, 17 Desember. Onthou om u afhaalafspraak
te bespreek wanneer u, u bestelling plaas, volg die bestelproses en gebruik u bestelnommer as
verwysing om te verseker dat u bestelling verpak en gereed is vir afhaal. Hierdie opsie gee u
gemoedsrus, in die wete dat u voorraad na die skoolvakansie toegewys is en opsy gesit is vir die
afhaal daarvan.
Vir aanlyn EFT -bestellings, stuur 'n bewys van betaling per e -pos na schoolshop@kenridge.org.za.
Bestellings kan slegs vrygestel word nadat die betaling geverifieer is.
Die skoolwinkel heropen weer Woensdag, 12 Januarie 2022, slegs per afspraak.
Vanweë die groot aanvraag gedurende die piekverkopingstydperk, kan ons slegs ouers help met
afsprake. Beplan u afsprake en bestellings ooreenkomstig. “Walk-ins” sal ongelukkig weggewys
word.
Ons sal Saterdag, 15 Januarie 2022, oop wees vanaf 08:00 tot 11:00. U kan maklik ons “real-time”
beskikbaarheid oor hierdie tydperk sien en afsprake skeduleer deur op die volgende skakel te klik
https://calendly.com/kps_schoolshop
Afsprake is vir werkende ouers beskikbaar op Woensdagaande vanaf 17:30 en op die eerste Saterdag
van elke maand vanaf 08:00 tot 09:00.
As u, u afspraak wil kanselleer of herskeduleer, klik dan op die skakel Kanselleer of Herskeduleer op
u bevestigings e-pos. Dit gee ander ouers die geleentheid om gekanselleerde tydperke te gebruik.
Gemiste tydsbepalings sal geherskeduleer moet word.

Die skoolwinkel sal u toelaat om u goedere binne 30 dae na die aankoopdatum terug te gee of te ruil, mits:
• Die oorspronklike faktuur as bewys van aankoop gegee word.
• Die item in sy oorspronklike toestand en in die oorspronklike verpakking is.
Maak seker dat al u aankope korrek op u faktuur gespesifiseer is. Terugstuur van items word slegs aanvaar
volgens u kwitansie/faktuur. Volg dieselfde afspraakproses om items terug te stuur of om te ruil.

Let asseblief op wanneer u die skoolwinkel besoek:
•
•

Klere mag nie deur die leerders aangepas word nie.
Almal wat die winkel binnegaan, moet hul hande ontsmet, 'n masker dra, hul temperatuur laat neem
en bereid wees om die Covid-19-vraelys in te vul.

Die uwe

C. M. Duggan (Mev.)
Skoolwinkel

