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Van veldskool, Damestee en konsert hou. Vories weet hoe!

Vories weet hoe om fees 
te vier!
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K A N T O O R N U U S

UIT DIE
    hoof  se kantoor

sugtige werk en ure se toewyding en 
opoffering om ‘n verskil in jong lewens 
te maak. 

Onderwysersdag 2019 by Laerskool 
Voorpos is gevier met die Groot 5 as 
tema. Elke opvoeder beskik oor die 
karaktertrekke van die “grootvyf” diere:

Die Leeu... Die leeu funksioneer 
as een van ‘n trop, ‘n span wat saam 
moet werk en saam suksesse vier. ‘n 
Goeie onderwyser is ‘n spanspeler, 
iemand wat deel uitmaak van die 
groter span en wat gewilliglik saam 
met die span na een einddoel streef, 
naamlik om elke kind se potensiaal 
na die beste van sy/haar vermoë te 
help ontwikkel. Die leeu word tra-
disioneel as die koning van die diere 
beskou. So is sterk en forse leierskap 
ononderhandelbaar in die onderwys 
en word elke onderwyser as ‘n leier 
en voorloper op sy/haar eie gebied 
gereken.

Die Olifant is vir ons ‘n voorbeeld 
van samewerking. Om deel te wees 
van die Vorie-familie beteken ons 
verbind ons tot spanwerk. Sonder 
goeie kommunikasie is spanwerk on-
suksesvol. Kommunikasie behels nie 
net dit wat ek sê nie, maar ook dit wat 
ek met my optrede kommmunikeer. 
Ons by Voorpos sê graag “met my 
waardes stap ek die toekoms in”. Met 
my waardes beïnvloed ek almal met 
wie ek te doen kry. Ons almal wat 
al ‘n olifant in lewende lywe gesien 
het, sal saamstem dat ‘n olifant net 
deur sy teenwoordigheid ongelooflike 

respek en bewondering afdwing. So 
is dit noodsaaklik dat elke onderwy-
ser net deur sy/haar teenwoordigheid 
respek sal afdwing.

Renosters laat ons in vandag 
se tyd onmiddellik dink aan bedreig-
ing en gevaar. Ons almal weet hoe 
kwesbaar hierdie groot diere is net 
omdat hulle iets waardevols besit. So 
is ons kinders ook ‘n bedreigde spesie 
in ‘n wêreld waar hul vrye toegang 
het tot tegnologie en sosiale media 
wat gevaarlike implikasies vir ‘n jong 
gemoed het indien dit nie reg bestuur 
word nie. Die taak van die onderwyser 
behels om in samewerking met ons 
ouers, ons kinders met verantwoorde-
likheid te beskerm. Elke kind besit ‘n 
suiwer en rein hart en gemoed wat hul 
die prooi maak van die wêreld en die 
bose, daarom is dit noodsaaklik dat 
die onderwyser sy rol as beskermer in 
‘n ernstige lig sal beskou.

Die Buffel is vreesloos en straal 
selfversekerdheid en selfvertroue uit. 
As onderwysers is dit ons taak om 
ons kinders en ouers so toe te rus en 
te bemagtig dat hul met ‘n selfverse-
kerde gesindheid en met selfvertroue 
die lewe vierkantig in die oë kan kyk. 
Ons bou by Voorpos vir die toekoms. 
Die toekoms vra dat ons kinders 
onwrikbaar in hul geloof sal staan 
en dat ons met selfvertroue keuses 
sal maak en met verantwoordbaar-
heid die gevolge van ons keuses sal 
aanvaar. As onderwysers bied ons 
vir ons kinders die geleentheid om te 

groei deur te waag. Soms wen ons. 
Soms nie. Die voordeel van om te 
waag is ons groei, ongeag of ons wen 
of verloor.   

Die Luiperd is ‘n voorbeeld van 
moederlike instink en versorging. 
Ons hooftaak in die onderwys is dan 
ook om so ‘n sterk vertrouensver-
houding te stig dat die kind veilig en 
geborge voel. Navorsing leer ons 
dat leer en groei slegs kan plaasvind 
wanneer ‘n kind veilig voel. In graad 
R is ons leuse: “Vat vyf.” Reeds in 
die kleuterskool moedig ons ouers 
aan om saam met die skool hande te 
vat en ‘n veilige ruimte tuis te skep 
sodat ons by die skool die veilige 
ruimte kan voortsit sodat ons elke 
kind se potensiaal maksimaal kan 
help ontwikkel.’n Kind wat veilig en 
geborge voel, het die waagmoed om 
te waag en beleef mislukkings as 
uitdagings om weer te probeer. 

Ek salueer ons “groot vyf onder-
wysersspan”. Die onderwysberoep is 
‘n edele beroep waar die ware “groot 
vyf onderwyser” sy taak as ‘n roeping 
ervaar, en nie as ‘n beroep nie.

Dankie dat u as ouers ons onder-
steun om elke onderwyser te ontwik-
kel tot ‘n “groot vyf onderwyser”. 
Dankie dat u die onderwyspersoneel 
waardeer en respekteer en ook u kind 
leer om hul waardering uit te spreek. 

Mag die Jakarandatyd ook vir elke 
gesin ‘n seisoen van groei simboliseer!

MARIUS SWART
Hoof

O
ktobermaand 
is volgens 
die digter 
die mooiste 

maand. In Pretoria blom 
die Jakarandabome en vir 
studente simboliseer dit 

eksamentyd. Vir laerskool 
leerders is dit leierverkies-
ingstyd.

Vir onderwysers wêreldwyd is Ok-
tobermaand Onderwysersmaand en ‘n 
tyd wat ons stilstaan om erkenning te 
gee aan hulle wat soveel van hulself 
belê in ander mense se kinders se 
lewens.
Onderwysersdag
In my voorbereiding vir ons eie Onder-
wysersdag het baie gedagtes rakende 
my eie kinderjare by my opgekom. 
Deur my loopbaan was daar talle on-
derwysers wat my gevorm en geslyp 
het; nie net op akademiese gebied  
nie, maar ook as mens. Ek wonder 
onwillekeurig of ek genoegsaam my 
respek en waardering getoon het 
teenoor hierdie mense wat in my 
gedagtes ikoonstatus geniet. Ek wens 
ek kan weer eenmaal elkeen se hand 
skud en my opregte dank uitspreek vir 
die vormingswerk wat hulle so onbaat-
sugtig verrig het. Naas my ouers is 
hierdie die mense wat soos engele op 
my pad geplaas is en wat my denke 
en optrede in ‘n baie groot mate beïn-
vloed het en steeds beïnvloed.

Dit is dan ook die rede waarom 
Onderwysersdag vir my persoonlik ‘n 
geleentheid is om eerstens ons leer-
ders te motiveer om nou, terwyl hul 
nog jonk is, te leer om hul onderwy-
sers te respekteer en te bedank vir die 
impak wat hul op hul lewens het en vir 
die toewyding en ekstra pad wat hul 
met soveel kinders en ouers stap. 

Tweedens bied Onderwysersdag vir 
my die geleentheid om namens myself 
en die skoolbestuur elke personeellid 
te bedank vir hul liefde vir ons kinders 
(God se kinders) en vir hul onbaat-
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UIT DIE
miershoop …

deur
Marcelle 

Duvenhage 

Dis heerlike lente, die winter’s verby!!!

H
ierdie winter was super koud en kwartaal drie 
super vinnig op sy kop.  Ons Vories is Super 
Heroes wat die kwartaal afgeskop het met die 
Super 6 Akademiese uitdaging en afgesluit 

het met ‘n  Super lekker veldskool.  Tussen in het ons 
gespel tot ons tonge knoop, gesing tot ons hees was, 

ons het kopgekrap met ‘n geminus, geplus en gemaal, 
balle geslaan, gevang, gehardloop tot ons tonge uithang 
en vir Ouma en Oupa konsert gehou.  Dit en nog vele 
meer het ons gedoen met oorgawe en trots.  Hoekom?  
Want ons is Vories en Vories is Super Cool vir Jesus.  
Lekker lees! 1

 

Boodskap van die
Beheerliggaam

O
ns jaartema vir 2019 is: 
Vories lei, leer en inspireer 
mekaar.

As Beheerliggaam be-
dank ons graag elke ouer, onderwyser 
en leerder wat hierdie jaartema ten volle 
uitleef deur mekaar te inspireer tot hoër 
hoogtes. 

Sonder ons ouers se ondersteuning 
en samewerking sal ons doelwitte vir  
die jaar slegs drome en versugtinge  
bly. Die sukses van ons fondsinsame

lings-projekte vir 2019 getuig van 
ouers wat positief by ons skool betrokke 
is en ons heelhartig ondersteun omdat 
hul die waarde van ‘n betrokke ouer 
besef en uitleef.

Baie dankie aan elke ouer wat sy/
haar hand diep in die sak steek en bo 
en behalwe hul skoolgeldverpligtinge, 
ook bereid is om ons in ander opsigte 
te ondersteun. So is ouerondersteun-
ing duidelik sigbaar wanneer ons ons 
sportspanne in nuwe opwarmingshem-
de en ander toerusting sien.

‘n Baie groot dankie aan ons ouers 
wat in hul kinders belê deur hul TYD te 
gee. Betrokke ouers se kinders floreer 
omdat hulle weet hul ouers is teenwoor-
dig. ‘n Mens hoef maar net ons kinders 

se gesigte dop te hou wanneer pappa 
of mamma die kaskar stoot of op die 
pawiljoen sit tydens ‘n wedstryd of in 
die gehoor sit wanneer hul op die ver-
hoog optree, om te weet dat geen geld 
daardie vreugde kan koop nie. Sonder 
ouers se ondersteuning, aanmoediging 
en betrokkenheid kan ons nie suksesvol 
wees nie.

Ons is ook bevoorreg om ‘n feno- 
minale span OV-mammas te hê wat 
soveel onbaatsugtige werk agter die 
skerms verrig. Ons sê graag dankie aan 
elke ouer wat op ‘n praktiese wyse voor-
siening maak tov ons broodjieprojek; 
wat beskikbaar is om met opedae, kui-
erdae en redenaarsaande tee te skink 
en op te ruim. Dankie aan mammas wat 
dekor verf vir talentaande en oumas wat 
in die klerebank met ‘n vrolike glimlag 
vrywilliglik diens verrig. Dankie aan elke 
OV- lid wat van die jaarlikse damestee 
‘n reuse sukses maak en elke mamma, 
ouma, tannie, vriendin en kollega wat 
hierdie projek jaarliks heelhartig onder-
steun ten bate van ons fonds om ons 
leerders in nood te ondersteun.

Ons is bevoorreg om oor ‘n per-
soneelkorps te beskik wat met ywer en 
entoesiasme ons kinders lei, leer en 

inspireer. As Beheerliggaam is dit ons 
doel om die mooi wat oor 62 jaar by 
Laerskool Voorpos opgebou is, te on-
derhou en uit te bou sodat dit in die jare 
wat kom steeds vir die gemeenskap ‘n 
skool sal wees wat bekend is vir ouers, 
leerders en personeel wat mekaar 
inspireer en ondersteun omdat ons weet 
ons rykdom lê in ons kinders.

Dankie aan ons mede-beheerlig-
gaamslede wat soveel van hul tyd 
bestee om hande te vat om drome waar 
te maak.

Sterkte vir die laaste gedeelte van 
hierdie suksesvolle jaar!

Annelie Lombard 
Portefeulje: Kommunikasie en  
Bemarking

Freepik.com
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B
aie van ons wonder: Wat is die 
naaste planeet aan die son, is 
die son ‘n ster of ‘n planeet of 
kan mens normaal asem haal 

in die ruimte soos op die aarde?
Vir Anja, Ziané, Lian en Marianne, 

vier van ons Vories, is dit maklike 
vrae om te antwoord. 

Ek het bietjie vir Anja, ons hoof-
meisie, gaan vra oor haar ervaring in 
Astro Quiz.

Is dit lekker om deel te wees van 
die Astro Quiz?
Anja: “Ja dit was vir my verskriklik 
lekker gewees om deel te wees van 
Astro Quiz. Ek het baie geleer oor die 
ruimte wat vir my baie lekker was. Ek 
het ook my spanmaats beter leer ken.”

Wanneer was julle eerste  
kompetisie?
Anja: “Die eerste keer toe ons moes 
deelneem, het ons aan die 2de rondte 
deelgeneem. Dit was by ons skool 
aangebied op 7 Augustus 2019.”

Hoeveel skole het deelgeneem?
Anja: “3 Skole het deelgeneem:  . Laerskool Voorpos; . Laerskool Klipdrift;. Laerskool Pierneef”

Hoe het julle gevaar as Vories?
Anja: “Ons het daardie dag ge-

wen en het deurgedring na die 3de 
rondte.”

Wat was vir jou die interessantste 
feit om te leer van die ruimte?
Anja: “Die Son en die planete, die 
verskillende sterre en hoe ver hulle 
van die aarde was en ook om te leer 
van die verskillende sterrestelsels.” 
1

V O R I E N U U S

Ons Astro Quiz-span vir 2019: Juf Erika, Ziané, Anja, Marianne en Lian.

Ons Astro Quiz-span vir 2019: Juf Erika, Ziané, Anja, Marianne en Lian.

To infinity and beyond 

Astro Quiz…
…   

deur 
Dihan
Stipp

V
rydag 26 Julie 2019 het ses 
van Voorpos se graad ses 
leerders op ‘n bus na Hoër-
skool Menlopark vertrek. 

Die leerders het elkeen ‘n ander rol 
gehad om te vertolk: Thalia Cloete - MP 
van Wyk Louw, Alex Steyn - Shake-
speare, Owen Louwies - Pythagoras, 
Regard Janse van Rensburg - Einstein, 
Marcelle Duvenhage - Madiba en 
Christian Madgwick - Newton. Hierdie 
ses het Voorpos se span gevorm en 

het saamgewerk om harte te dissek-
teer, Afrikaans- en -Engelse-toetse af te 
lê, debatte te voer en vele meer. 

Aan die einde van die dag was hulle 
pootuit, maar steeds vrolik. Hulle het 
toe die prysuitdeling bygewoon en 
saam met Meneer Swart en Juffrou 
Liezell Bezuidenhout hulle sertifikate 
ontvang. 

Die ses leerders het ‘n briljante span 
gevorm en het Voorpos se naam hoog 
gehou. Ons is baie trots op hulle! 1  

Slimkoppe 
staan saam! …

deur
Marianne

Roos

E
lke jaar kry Omgewingsweek ‘n 
ander tema.  Verlede jaar het 
ons gekyk hoe ons minder plas-
ties kan gebruik.  Hierdie jaar het 

die wêreld omgewingsweek op 5 Junie 
in China afgeskop met die tema: “Klop 
lugbesoedeling.” 

Eerstens was mense bewus gemaak 
van WAT lugbesoedeling is. Daarna 
was die oorsake van lugbesoedeling 
uitgewys, naamlik: lugbesoedeling in 
huishoudings, fabrieke, vervoer, landbou 
en afval.  Laastens het hulle genoem 

…
deur

Nadia
Bruyns

Voorpos gaan groen:  
Omgewingsweek 2019

wat ons kan doen om lugbesoedeling te 
voorkom. Ons kan herwin, saamryklubs 
vorm, energie bespaar en bome plant.

In Suid-Afrika het ons gewag vir 
planttyd in September om Omgewings- 
week te vier. Ons oulike Vorie-onnies 
leer ons al van jongs af dat bome die 
koolstofdioksied in ons lug absorbeer en 
vir ons suurstof verskaf.  Vir hierdie rede 
is bome vir ons baie belangrik, want ons 
gee vir hulle vuil lug en hulle gee vir ons 
skoon lug.

Op ons aansteekbord is ‘n lugfoto 

NW… 
TEG…   
LAAT 
WAAI !

O
ns eie Laerskool Voor-
pos het weer hierdie 
jaar die voorreg gehad 
om deel te neem aan 

die Gauteng NW/TEG olimpiade. By 
Voorpos is akademie vir ons baie 
belangrik en ons hou ook natuurlik 
daarvan om ‘n bietjie hier en daar te 
spog. Ons uitblinkers was Alexandra 
Steyn, Suanette Oelofse en Mar-
celle Duvenage. Laerskool Voorpos 
is besonder trots op Alexandra, want 
sy is die enigste een van die drie 
slimkoppe wat deurgedring het na 
die tweede rondte. Ongelukkig het 
sy met die tweede rondte uitgeval, 
maar ons is nogsteeds trots op 
haar prestasie. Ons sê ook geluk 
aan die ander twee deelnemers dat 
hulle ook hulle beste gegee het. 
Ons hoop dat ons volgende jaar die 
skool weer so trots kan maak met 
ons eie slimkoppe. 1

van Laerskool Voorpos, waarop al die 
bome op die skoolterrein genommer is.  
Langs dit is ‘n genommerde lys met al 
die bome se name.  Al die bome op ons 
skoolterrein is ‘n bewys dat ons ons deel 
doen vir ‘n beter toekoms. Ons is baie 
trots op die perskeboom en koraalboom 
wat ons hierdie jaar geplant het tydens 
ons Omgewingsweek.

Elkeen van ons kan ons deel doen 
om lugbesoedeling te verminder.  Dalk 
kan ons almal nog bome by ons huise 
plant! 1

Freepik.com

…
deur 

Suanette 
Oelofse
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V O R I E N U U S

V
rydag 6 September 2019 was 'n dag 
van pret en talent. Almal was haastig 
vir die kermis om te begin. Die dag is 
op 'n hoë noot afgeskop toe sangers 

hulle talent met die skool gedeel het. Volgende 
aan die beurt was die deelnemers van die Mad-
Hat Kompetisie wat hulle kreatiwiteit in hoede 
uitgedruk het. Helen Meijers en Divan Pottas in 
graad 3, asook Reuben Heunis in gr. 7, het hulself 

baie goed van hulle taak gekwyt en was onder-
skeidelik gesamentlike wenners en naaswenner 
van die kompetisie.

Uiteindelik kon die regte pret begin! Vinnig is 
die ritte geopen en almal het hulself daarnatoe 
gehaas en dapper die nare lang rye gaan aandurf. 
Die kermis was bobaas en daar was niemand wat 
hulself nie geniet het nie. Vories sal die dag as 'n 
dag van pure plesier onthou. 1

Gaan groot of gaan huistoe!Denim = Damestee 2019

Twee klein dames is reg vir die lekker 
kuier.

BO en ONDER: Alles was pragtig in 
blou en rooi getooi vir die oggend.

Dewald Wasserfall het die dames met 
sy mooi stem vermaak.

HEEL BO: Deelnemers wys hulle 
unieke hoede vir die kompetisie.                                                                                                
LINKS: Die skoene waai sodat hulle 
die reuse rit kan geniet.
BO: Net glimlagte te sien oor al die 
verskillende ritte.

…
deur 
Elrie 
Smit

V
erbeel jou ‘n grasperk vol 
stoele, pragtige kleurvol-
le tafels, sprankelende 
gesigte, vrolike musiek, op-

gewekte geselskap en denims! Geen 
verdere verbeelding was nodig nie, 
want Saterdag, 14 September 2019 
was Voorpos se jaarlikse Damestee 
gehou en dit was die presiese prentjie 
wat sigbaar was in die middeltuin van 
Laerskool Voorpos. 

Voorpos open al ons geleenthede 
op die gepaste wyse en die Damestee 
was geen uitsondering gewees nie. Ds 
Pienaar het met skriflesing en gebed 
geopen en het gepraat oor die Liefde.

Dewald Wasserfall was die gas-
kunstenaar en het almal vermaak met 
musiek en sang. Die tema vir hierdie 
jaar se Damestee was Denim met ‘n 
ligte bloesie. Dit het dadelik ‘n bydrae 
gelewer om ‘n opgewekte, vrolike 
atmosfeer te skep. Die gasvrouens se 
tafels was soos die vorige jare, baie 
mooi versier.  Smaakvolle eetgoed en 
drinkgoed was bedien en met goeie 
geselskap was dit die perfekte resep 
vir ‘n heerlike oggend om die Lente-
seisoen af te skop.

Helen Meijers in graad 3 se woorde 
was dat dit BAIE lekker is en sy geen 
probleme ondervind nie. Anri du Preez 
(graad 7) het ook die woord ‘LEKKER’ 
gebruik om haar ervaring van hierdie 
jaar se Damestee te beskryf. Leané 
Theron in graad 4 se rede waarom die 
Damestee vir haar lekker was, omdat 
daar geen seuns teenwoordig is nie. 
Mila Meyer in graad 4 het genoem 
dat dit op die perfekte tyd van die jaar 
gehou is, want die toetse is verby en 
meeste van die aktiwiteite is ook  
klaar, so sy kon net lekker ontspan  
en dit geniet.

Julia Lofthouse (graad 5) sê dat 
die hoogtepunt van die oggend, die 
gaskunstenaar, Dewald Wasserfall 

was. Sy hou baie van sy liedjies. 
Marcelle Duvenhage (graad 6) en An-
driette Venter (graad 6) luister ook na 
sy musiek en is bly hy het opgetree. 
Isabella Parker (graad 4) en Tilanie 
Theron (graad 4) was beïndruk met 
die heerlike eetgoed wat bedien is.

Die Damestee word ook jaarliks 
deur die Ouervereniging aangebied, 
waarvan Mev. Chriselda Meyer die 
voorsitter is. Die OV komitee bestaan 
uit: Christelle Krynauw, Karen Vermeu-
len, Denell Palmer, Juanita Jansen 
van Rensburg, Sanet Liebenberg en 
Melanie Luus. 

Chriselda Meyer was die hoof- 
organiseerder van die Damestee.

As die damestee vir ‘n jaar verby is, 
begin hulle vir die volgende jaar s’n  
te beplan.

Die Damestee is een van Voorpos 
se Ouervereniging se fondsinsamel-
ings vir die Welwillendheidsfonds, en 
is nou een van Voorpos se tradisies.

Die Damestee was ‘n groot sukses. 
Almal het die gaskunstenaar geniet en 
die lekker kuier saam met vriendinne. 
Die Damestee bly ‘n hoogtepunt. 1

…
deur

Marianne
Roos
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K U L T U U R

Staan op en laat  
jou lig “SKYN!”  

– Jesaja 60:1

O
ons het hierdie kwar- 
taal lekker saam gekuier 
rondom wie God is en 
ook meer oor die Bybel 

en die mense daarin geleer wat ‘n 
pad saam met God gestap het. Buiten 
dit wat ons geleer het was daar ook 
vriendskap onder mekaar gebou, waar 
maats saam sing en dans, lag en vir 
mekaar bid. 

Saam met die leerders wat op 
Vrydae bymekaar gekom het, was 
daar ook ‘n groep mammas wat hand 
op gesteek het om hierdie leerders te 
bedien, sodat hulle weer die liefde van 
God, soos ‘n lig, kon uitvat na die res 

van die skool toe. 
Ons sien uit na wat God deur 

“SKYN!” onder die Vories gaan kom 
doen in die kwartaal wat voorlê.  1

Lofprysing tydens SKYN.

SKYN kinders leer van God.

D
ie kunswedsrtryd van hierdie jaar het by Laer-
skool Hermanstad plaasgevind van 22 Julie tot 
05 Augustus 2019. Ons kinders het hierdie jaar 
baie goed presteer en dit vreeslik geniet. Hulle 

het beslis nie die skool teleurgestel nie. 
Kom ons kyk ŉ bietjie na die uitslae van hierdie jaar se 

kunswedstryd …

Voorgeskrewe Poësie
B/B+ 
Anice Potgieter  Joshua van Zyl
Carli Snyders Morné Beukes
Jaden Swart  
A 
Nina Pieterse Du Preez de Beer
Divan J. v. Rensburg Rika v.d. Walt
Larinke Myburgh Tiara Botes
Annemieke Pienaar Quinette Booyse
Leandri Botha Kelci Lindsay
Janro Loots Anastazia v.d.Merwe
Lee-Ann Venter Mia Roelofse
Mizelle J.v. Rensburg Jaysen Swart
Leander Kruger Lika van Biljon
Anlorise Slabbert Anke J. v. Rensburg
Anzel Potgieter Juane Lemmens
Christian Smith Markus J. v. Rensburg 
A+ 
Kayley Henrico Genevieve Liebenberg
Riani Engelbrecht Mila Meyer
Deya-Lee du Toit Aiden Badenhorst
William Bergman Annelè J. v. Vuuren
Ellnè v. Zyl Marcelle Duvenhage
Bianca Rousseau Mari-Louise Mulder
Nianè Botha Anaise Maraise
Kaylin Liebenberg Amèlie Meyer
Anzel Ehlers Carike Jansen
Suleike Rossouw Amber Haines
Shenika Harmse Marianne Roos
Ruben Lategan Stephanie Verschoor
Elri Croukamp Kathleen Taljaard
Tilanie Theron
A++ 
Olivia v. Zyl Mia Dingelstad
Kaylee-Ann Nel Iske J.v. Rensburg

Kean Claassen Elrie Smit
Katelyn Henrico Alexander Coetzer Kristensen
Louis Thom Francois Boshoff
Carolien Jackson Alex Steyn
Caitlynn Heyman Zylia Pretorius
Marce Joubert Nèdine Swart
Leanè Theron Dihan Stipp
Gisell Steyn Shane Swanepoel

A++, medalje en afdelingswenner
James Thom Alyssa Cloete 
 
Eiekeuseitems 
Alyssa Cloete 
Gedramatiseerde poësie  - A
Eie keuse poësie  - A++ en afdelingswenner
Gedramatiseerde prosa  - A++, medalje en afdelingswenner
  
Aiden Badenhorst 
Eie keuse poësie  - A
Onvoorbereiselees  - A
  
Alexander Coetser Kristensen 
Eie keuse poësie - A++, medalje en afdelingswenner
Monoloog  - A++, medalje en afdelingswenner
Karakteruitbeelding - A++
Eie keuse prosa - A+
Gedramatiseerde poësie - A+
Gedramatiseerde prosa - A+
 
Amber Haines
English prose - A
Eie keuse poësie - A

Kunswedstryd - Erekleure 
Alexander Coetser Kristensen ontvang erekleure omdat hy 
in twee items A++, medalje en afdelingswenner was.

Kunswedstryd 2019 Voorgeskrewe Poësie
Shane Swanepoel - A++
Lilia Joubert - A++
Heide Potgieter - A++ en Gedramatiseerde   
 poësie A 1

Would you fancy 
a cup of tea?

                                      

H
et jy al ooit gedink jy  
is baie goed met  
Engels? Dan was die English Evening net 
die plek vir jou! Donderdag 29 Augustus 

2019 het die Engelse sprekers van Voorpos saam 
gepraat oor verskeie onderwerpe. Party leerders was 
hartseer, ander ernstig en die meeste vrolik. Almal het 
hulle liefde vir Engels op verskillende gebiede uitgeleef, 
daarom was ons gelukkig genoeg om die aand bekoor 
te word deur gedigte, opstelle, stories en onderhoude. 

Die snaakste opvoering van die aand was seker 
Heide Potgieter en Lilia Joubert se vreemde Engelse 
woordspeling met meervoude, idiome en spelling. 
Die kersie is op die koek gesit toe die aand met 'n ge-
dig deur 'n graad sewe leerder wat na die jaar terug-
gekyk het, afgesluit is. Dit was 'n aand met 'n vrolike 
atmosfeer, waar almal saam kon lag en kuier. Elke 
leerder wat deelgeneem het, graad een tot sewe, het 
die aand vreeslik geniet en sal dit beslis onthou. 1

…
deur

Marianne
Roos

Vorie-voordrag   
het geseëvier

…
deur 

Ciarah
Santos
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V O R I E N U U S

Dierepret 
Wie pas by wie...

VELDSKOOL 2019

❏ Brandt Dorfling      ❏ Liezel vd Walt      ❏ Niel Hopkins 

❏ Annelie Lombaard      ❏ Stef Lotter     ❏ Christie Trollip

❏ Annelize vd Walt      ❏ Elske Hanekom      ❏ Ansie Ellis

1
2 3

4

5 6

987

BO: Die graad 6 
groep.

REGS: Tyd vir 
ete.

Vrolike gesigte.

O
p 9 September het die opge- 
wonde graad 6 leerders op die 
bus geklim en vertrek na die lang 
verwagte veldskool.   Die rit na 

Sediba Kwele, wat in Noord-Wes is, het soos 
‘n ewigheid gevoel met al die padwerke, maar 
niks kon die joligheid keer nie.

Daar aangekom het ons die spanleiers 
ontmoet en almal is na hulle kamers toe gevat 
waar ons tyd gegee is om uit te pak. Ons is 
daarna  na die saal geroep waar ons in drie 
verskillende groepe in gedeel is en waar die 
pret begin het. Ons het aan verskeie aktiwiteite 
deelgeneem soos zipline, river rafting, bushtube 
en die beroemde Kwela spa of “modderbad”.

Een van die hoogtepunte is toe elke span ‘n 
storie moes uitdink oor hoe ‘n dier ‘n spesifieke 
kenmerk op sy lyf gekry het – die storie van die 
waterbok was die interessantste.

Dag vier het vir groot opwinding gesorg want 
ons het onder die sterre geslaap.  Daardie aand 
het die onderwysers besluit om ons ‘n poets te bak en 
ons bietjie bang te maak.  Ek onthou net hoe Mnr Hop-
kins my weg gesleep het in my slaapsak.  

Almal het hulle eie unieke oomblikke gehad en ook 
ander dele wat vir hulle lekker was. Party het van die 
zipline gehou en ander het weer hoogtevrees gehad...
op die ou einde was dit eintlik net vet pret.  

Ons is almal huis toe met nuwe herinneringe en 
ervarings en ek dink elkeen het bietjie “groter” huis 
toe gekom. Vrienskapsbande is weer versterk en paar 
nuwe bande is ook gebou, maar saam is ons graad 6'e 
sterker as ooit. 1

…
deur 

Regard Janse 
van Rensburg
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S P O R T

H
ierdie sagtebalseisoen was baie pret, daar was 
net `n paar nederlae, so ons Vories het waarlik 
wenners uit die stryd getree.

Die eerstespan het die sagtebalseisoen 
afgeskop met nuwe uniforms. Hulle lyk sowaar soos 
professionele sagtebalspelers. Die o/13’s is ook baie 
hartseer, want hierdie was hul laaste sagtebalseisoen op 
laerskool. 'n Paar van die graad 7’s sê hoe hulle voel:

Jackie Coertze – “Dit was vir my baie pret en lekker. 
Ek het baie nuwe dinge geleer. My gunsteling posisie is 
‘short stop’. Ek is ook hartseer omdat dat dit my laaste 
sagtebalseisoen is in die laerskool.”

Rumé Ras – “Ek speel graag ‘catch’, dis baie lekker. 
Jy moet heeltyd gefokus bly en die balle raak vang wat 
groot pret is.”

Ons o/11 en o/12 word aangekondig as liga-wenners. 
Hier's 'n paar woorde van die o/11-span:

Jenice Loggenberg – “Ek het baie nuwe dinge geleer, 
soos hoe om die ander opponente makliker uit te kry. Ek 
speel graag eerstesak, want dis my passie.”

Janel Lubbe – “Ek verkies sagtebal, want dit help vir 
my gesondheid en konsentrasie. Ek hou daarvan om 
linksbuite te speel en om van sak tot sak te steel.” 

Die o/10 spannetjie was eers baie onseker, maar aan 
die einde van die seisoen was hulle aan die brand. Dit 
is 'n nuwe sport en hulle moes alles van vooraf leer; die 
afrigters het werklik hulself goed van hulle taak gekwyt. 
Leané Theron van die o/10 span sê: “Ek is dankbaar vir 

wonderlike afrigters wat ons so baie dinge geleer het en 
ons selfvertroue verbeter het.”

Al die spanne is deur vir die uitspeelwedstryde om 
verder te presteer. Die o/10, o/12 en o/13 is in die plaat 
uitspeelwedstryde en die o/11 is in die beker uitspeel-
wedstryde. Ons sê baie dankie aan al die afrigters se 
tyd en geduld. 

Ons sagtebalmeisies ” trap saam” en het so baie suk-
ses bereik. 1

H
ierdie was `n opwin- 
dende seisoen vir ons 
mini-krieketmaatjies.

Die maatjies het elke 
Maandag en Woensdag bymekaar 
gekom met hulle beste tekkies om 
saam met hulle maatjies te kom leer 
om te vang, gooi en kolf.

In die begin was die handjies maar 
dom en ogies nie skerp nie, maar 
vinnig-vinnig is die protea-poten- 

siaal wakker gemaak en het hulle na 
elke wedstryd al die ouers verbaas. 
Die belangrikste van alles is dat die 
mini-krieketmaatjies elke wedstryd 
werklik geniet het.

Die wedstryde het ook gesorg vir 
lekker vermaak, soos party maatjies 
eerder hulle danspassies geoefen 
het op die veld of net lekker gesels 
het met sy maat langs hom of selfs 
net gestaan en dagdroom het. 

Elke mini-krieketmaatjie verdien 
die medalje wat hulle na afloop van 
elke wedstryd ontvang het; aange-
sien elkeen hard gewerk het aan  
sy krieketvaardighede. Elkeen is  
‘n ster.

Die kinders, ouers en skool sê 
baie dankie aan al die afrigters wat 
die moeite en tyd ingesit het om die 
mini-krieketseisoen pret te maak vir 
ons klein krieketmaats. 1

Trap saaaam!MINI-KRIEKETsterre 

N
ee! Dit is ons Vorie-landloopspan.

Dit is die 3de kwartaal en dit beteken dit is 
Landlooptyd.

Die Vorie-landloopspan oefen die hele jaar 
vir die kwartaal.

Landloop verg toewyding en verbeter elke atleet se self-
beeld, dissipline, doelgerigdheid en gesonde eetgewoontes.

Natuurlik is landloop ook ‘n sportsoort waaraan enige 
leerder kan deelneem en bied ook die geleentheid tot 
uithouvermoë,deursettingsvermoë en fiksheid.

Landloop is ook ‘n sportsoort wat tot ‘n hoë ouderdom 
nog beoefen kan word en so kan n atleet hom/haarself 

voorberei vir Comrades en selfs die 
Wêreldkampioenskappe.

Vories se landloopspan het die jaar mooi gegroei en ek 
dink elkeen het beslis ‘n liefde vir die sport ontwikkel. Mens 
kan sien hoe die leerders dit geniet en hoe hard hulle 
oefen as hulle Waverley plat hardloop.

Ons is baie trots op ons landloopspan en as julle ook 
deel wil wees van die span gaan gesels gerus met Mnr 
Tertius en Juf Jolinda.

Oefentye is Maandae tot Donderdae van 2 uur tot 3 uur.
Hou gerus die saalopeninge dop vir al die uitslae van 
die wedlope. 1

…
deur

Kathleen 
TaljaardIs dit 'n stofstorm?

…
Iske

Jansen van  
Rensburg …

Iske
Jansen van  

Rensburg

Opgewonde  
en trotse  

krieketspelers  
ontvang hulle  

medaljes.

Marcelle is opgewonde tydens 'n wedstryd.
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…
deur

Kathleen 
Taljaard

K
rieket vorm ‘n belangrike deel van Vories se sport. 
Die krieketseisoen begin die 3de kwartaal en is vir 
ouderdomme 0/9 tot 0/13.

Elke jaar is daar groot belangstelling en die jaar 
het die 0/9’s 2 spanne gehad.

Die hoogtepunt is beslis die dag-nag wedstryde.
Al die krieketspanne word afgerig deur goed gekwa- 

lifiseerde onderwysers wat jaarliks uitstekende uitslae op- 
lewer. Die afrigters en spelers is almal baie passievol oor 
afrigting en gee altyd hulle beste.

Afrigter Ruan de Bie was die jaar die enigste buite krieket- 
afrigter. Ek het met van die spelers gaan gesels en die vol-
gende uitgevind:
Wie is jou Krieket held?
Connor de Jager - David Miller, want ek voel ek speel die-
selfde spel as hy.
Adriaan Luus - Rassie van der Dussen
MJ Taljaard - Chris Morris
Hoe was jou krieket seisoen?
Connor de Jager - Dit was ‘n moeilike seisoen vir my per-
soonlik, maar die span het my sover deur gehelp, want krieket 
is ‘n span sport.
Adriaan Luus - Goed. Ek het baie verbeter.
MJ Taljaard - Lekker en het baie geleer.
Gaan jy Vorie krieket mis? / Waarvan hou jy kolf 
of boul?
Connor de Jager - Ja, ek gaan definitief Vorie-krieket mis. 
My spanmaats en Mnr Stef het ‘n groot verskil in my krieket- 
lewe gemaak, en ek sal verewig dankbaar aan hulle wees.
Adriaan Luus - Kolf
MJ Taljaard - Boul
By wie het jy die meeste geleer van krieket?
Connor de Jager - Mnr Stef het vir my vreeslik baie  
geleer van krieket en sy kalmte op die veld het my op tye  
baie gehelp.
Adriaan Luus - Mnr Kemp
MJ Taljaard - Mnr Morné
Wie dink jy is jou grootste ondersteuner?
Connor de Jager - My ouers en my kleinboet is my grootste 
ondersteuners en ek wil net dankie sê aan hulle vir die liefde, 
omgee en ondersteuning.
Adriaan Luus - My ma en pa
MJ Taljaard - My ouers, susters en oupa en ouma. 

Nadat al die vrae beantwoord is, kan ek werklikwaar aflei 
dat Vorie-krieket gesond is. Daar is ‘n groot familie band tus-
sen onderwysers, ouers en kinders. Dit is regtig lekker om ‘n 
trotse Vorie-ondersteuner te wees.   1

Koes, dit is krieket jolyt!

Die 0/10 span van Mnr Morné en Juf Suné.

Die 0/13 span van Mnr Stef en Mnr Ruan de Bie.

Die 0/9 span van Mnr Niel.

V
ories spog trots met 
hulle tennisuitslae. Ons 
skool het sopas met ‘n 
tenniskampioenskap 

begin, en spog met hierdie uitste- 
kende resultate. Baie geluk aan die 
volgende leerders, julle hou voor-
waar ons skool se naam hoog. 
Oop Seuns
Francois Boshoff
Oop Dogters 
Jessica Bezuidenhout
o/11 Dogter  
Marcé Joubert 
o/11 Seuns 
Robert Jansen van Rensburg

Ranglys na afloop van 2019  
Skoolkampioenskappe:
Oop Seuns 
1. Francois Boshoff
2. Reghard Engelbrecht
3. Karel Kok
4. Johandré van der Vyver
5. Riyyan Aslam
6. Christopher Parker
7. Henri Coetzee
Oop Dogters
1. Jessica Bezuidenhout

2. Thalia Cloete
3. Lilia Joubert
4. Alisha Kruger
5. Chantel Makkink
6. Iske Jansen van Rensburg
7. Amélie Meyer
8. Mattleen Taljaard
0/11 Seuns
1. Robert Janse van Rensburg
2. Joshua Hooghiemstra
3. Aiden Badenhorst
4. Dewald Bezuidenhout
5. Markus Janse van Rensburg

6. Dian van der Reyden
7. Luan Coetzee
8. Morné Beukes
9. Divan Janse van Rensburg
10. Christiaan Coetzee
11. Dillon du Plessis
0/11 Dogters                                     
1. Marcé Joubert                
2. Mila Meyer
3. Ava van der Walt
4. Isabella Parker
5. Ané Schutte
6. Zoë du Plessis
7. Lika van Biljon

Welgedaan VORIES! Dit lyk vir my of 
ons sterk oppad is Wimbledon toe in die 
toekoms!! 1

CHECK DIT UIT, DIS DIE TENNIS TUNE

VOOR: Jessica Bezuidenhout en Francois 
Boshoff. AGTER: Marcé Joubert  
Robert Janse van Rensburg.

Van ons tennis-spanne saam met Juf Nicolene .

O
ns moet ongelukkig vir 
oom Inus groet wat al vir 
15 jaar betrokke was by 
Laerskool Voorpos se 

tennis. Oom Inus gaan eersdaags na 
die VSA om daar te gaan tennis afrig.  

Met baie dankbare harte neem 
ons afskeid van oom Inus wat by 
soveel spelers ‘n liefde vir tennis 
gevestig het.  

Baie dankie vir u tyd en insette in 
elke tennisspeler se afrigting. Ons 

gaan u verseker mis! Baie sterkte op 
u pad vorentoe. 1

…
deur 

Annemieke
Pienaar

Oom Inus Daneel groet  
 Voorpos én Suid-Afrika …

deur 
Annemieke

Pienaar
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K L E U T E R N U U S

Kleuter kaskenades

Die manne dans 'n storm los.

Pragtige kleuterpoppies.

Vorie-kleuters is te fraai.

Lekker bederf ons die oumas en oupas! LINKS: Juf Derica met haar spannetjie kleuters. REGS: Maatjies neem 'n ruskansie na 'n lekker stap deur die dieretuin.

AFRIKAANS IS  

GROTER AS OOIT!

D
it was die tema van hierdie jaar se kleu-

terskoolkonsert.  Hierdie konsert is die ge-

leentheid wat ons kleutermaatjies het om 

te spog met hulle talente en veral om hul 

ouers, oupas en oumas te vermaak.  Die program is 

geopen deur juffrou Annelie en meneer Swart het die 

verwelkoming gedoen. Dankie aan Alexander wat as 

seremoniemeester opgetree het. 

Juffrou Nelia het haar puik van haar taak gekwyt, 

deur die konsert te skryf en aanmekaar te sit.  Die 

konsert het gewys hoe ons Afrikaansemusiek ontwik-

kel en verander het van die eerste volkspele-liedjies 

gesing deur die Voortrekkers tot vandag se lekker 

liedjies soos Snotkop se weergawe van “Dis ‘n land” 

en ons almal se gunsteling rugbytyd liedjie: “Hier 

kom die bokke!”  Die kleuters het ons mooi land 

gevier met gunstelinge soos ons musiek, biltong, 

mooi meisies, melktert tot die springbokke wat die 

beker gaan huis toe bring!  Almal wat die konsert 

bygewoon het, was mal daaroor!  Dit was heerlik om 

ons eie tradisies te vier.  1

…
deur 
Anja  

Landman

Oupas en oumas is die beste!

O
ns Vorievlooie het op 16 
Augustus 2019 hulle oumas 
en oupas gevier deur ‘n 
heerlike bederfdag vir hulle 

te reël.  Die is ‘n dag waar ons kleuter-
maats vir hulle oumas en oupas dankie 
sê vir die rol wat hulle in hulle ontwik-
keling speel, ook vir al hulle liefde en 
gereelde bederf.

Die oumas en oupas het om 10:00 
in die saal bymekaar gekom. Daar het 
ons kleutermaats vir hulle die oulikste 
konsert aangebied en hulle het liedjies 

gehoor van toe hulle self jonk was, lied-
jies soos “Daar kom die wa” en “Aanstap 
rooies”. Elke ouma en oupa het breed 
geglimlag terwyl die kleuters die konsert 
aangebied het en in ‘n paar oumas se oë 
het daar selfs ‘n traan of twee verskyn!

Na die konsert was daar heerlike 
tradisionele eetgoed soos koeksisters en 
melktert waaraan die oumas en oupas 
kon smul by ‘n pragtige onthaal onder wit 
sambrele. 

Baie dankie vir elke ouma en oupa 
wat daar was, julle is die beste!  1

O
p 4 Junie 2019 was ons 
kleutermaats meer op-
gewonde as ooit!  Hulle 
het hulle uitstappie na die 

Pretoria Dieretuin gehad. 
Vroegoggend het al ons kleuters 

bymekaar gekom. Almal was gereed 
vir die dag. Dit was elke kleuter se 
eerste keer wat hulle op ‘n bus gery 
het.  Hulle het elke oomblik van die 
 rit geniet.

Die opgewondenheid was groot toe 
hulle by die dieretuin aangekom het.  
Volgens juffrou Nelia was die leeus en 
tiere verseker die hoogtepunt, maar 

Daar’s ‘n apie  
op ‘n stokkie

die seekoeikalfie en snaakse ape was 
vir hulle net so oulik.

Elke kleuter het hul eie kospakkie 
saamgevat en hulle het piekniek ge-
hou naby aan die groot olifante.

Na hulle heerlike piekniek was die 
uitstappie nog nie klaar nie. Hulle het 
die reptielpark, akwarium sowel as die 
“drake” besoek. Die kleuters het hier- 
die deel net so baie geniet, die komo-
dodrake en krokodille het nie eers een 
van hulle bang gemaak nie!

Dit was voorwaar ‘n heerlike 
uitstappie en elke moeë kleuter kon 
daarvan getuig.  1
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Storie Gedorie …
deur

Marcelle 
Duvenhage 

& 
Heide 
Potgieter

M I E R P L E S I E R
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Storie Gedorie
Pieter W. Grobbelaar was ‘n skrywer wat met woorde kon toor. Hy was soos die
ou dae se Jaco Jacobs. Kyk of jy hierdie storie van hom (aangepas uit sy boek Bietjie Baie Bogtery) kan ontsyfer.
Die antwoord verskyn onderaan hierdie bladsy. Geniet dit!

…
deur

Marcelle 
Duvenhage 

& 
Heide 
Potgieter

Die S        ie van A3.

A3 ‘n regte stout      . Haar skouers

s sy so stout was, m       sy

wou nie h      nie. As haar pa haar st             om

te     ,        speel sy in die      b         . A3 het ‘n

b         gehad. Die b          het         k geheet. A3 

het laat gesl                t          die           al h

was, m                k was altyd vroeg uit die          .

Word vervolg in       aal 4...

stuk 1.

treurig
haar dat

1
4

Die Storie van Adrie. Hoofstuk 1. Adrie was ‘n regte stout meisie. Haar ouers was somtyds treurig oor 
haar omdat sy so stout was, maar sy wou nie hoor nie. As haar pa haar stuur om te leer, loop speel
sy in die akkerbos. Adrie het ’n broer gehad. Die broer het Henk geheet. Adrie het laat geslaap tot die
son al hoog was, maar Henk was altyd vroeg uit die vere. Word vervolg in Kwartaal 4...

P
ieter W. Grobbelaar was ‘n skrywer wat met woorde kon toor. Hy was  
soos die ou dae se Jaco Jacobs. Kyk of jy hierdie storie van hom (aangepas uit sy boek
Bietjie Baie Bogtery) kan ontsyfer. Die antwoord verskyn onderaan hierdie bladsy. Geniet dit!


