
Beste Ouer 
 
Alle nuwe ouers sal tydens die Oueraande inligting ontvang t.o.v. die aflaai van 
die program. 
 
Dis vir ons aangenaam om die School Communicator bekend te stel – ’n 
innoverende en opwindende manier om met ouers te kommunikeer. Die School 
Communicator hou jou ingelig oor wat by die skool gebeur. Dit word outomaties 
opgedateer en gee jou al die jongste nuus en kalender-inligting oor geleenthede wat 
voorlê. Dit bevat ook ’n fotogalery, ’n kontaklys en ’n hele klompie nuttige skakels en 
dokumente.  
 
Om kommunikasie met jou te verbeter, moedig ons jou sterk aan om die School 
Communicator op jou rekenaar en selfoon te installeer. Dit is veilig en n word 
daagliks deur meer as ‘n ¼ miljoen mense wêreldwyd gebruik.  
 
Ons vertrou dat u dit sal aflaai, verkieslik op u slimfoon en/of andersins op u 
rekenaar. Indien nie, wil ons ‘n beroep op u doen om dit so spoedig moontlik te 
doen. Kontak ons gerus vir enige inligting in die verband.  
  
Al die nuus en inligting wat u benodig, verskyn op die program en dit word gereeld 
op datum gebring. 
 
Maak asb van die Kommunikator gebruik deur u besonderhede hier te plaas en doen 
ook opdatering hier. Sodoende kan ons databasis op datum bly. 
 
Indien u enige probleme ondervind met u School Communicator program kan u die 
volgende afdeling by School Communicator skakel: 
 
Technical Support 
Questions? Queries? Contact the D6 Support Team 
support@school-communicator.com 
0860 22 11 36 
 
Hulle sal u kan help met enige probleme wat u dalk mag ondervind. 
 
 

 

School Communicator probleme tans: 
 
Volgens Hilmarie van School Communicator is daar tans probleme met die massas ouers wat 
tans nasionaal die Communicator installeer.  Dit veroorsaak baie druk op die stelsel daarom 
ondervind sommige ouers dit baie stadig, probleme om dit te instaleer of selfs op te dateer. 
 
Hulle is tans besig om die probleem so spoedig moontlik op te los. 
 
Jammer vir die ongerief. 

 


