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Die Vorie-personeel wys ons hoe.

Vories weet hoe 
om pret te hê!

S
ploosh, splash het die Sun City Valley of 
Waves se golwe gespat toe die kinders 
wie R1000 ingesamel het vir Kaskar, die 
Wiskundekompetisie en die Gholfdag daarin 

gespeel het! Dit was ‘n baie lekker dag vir die 
kinders aangesien hulle baljaar het in die son, maar 
nie met sonsteek terug gegaan het huis toe nie! Die  
kinders het ook tydens die uitstappie ‘n hamburger 
en skyfies geniet en daarna ‘n roomys gekry. 

Hulle was ook nie die enigste wie na ‘n be- 
loningsdag toe kon gaan nie, die kinders wie ook 
vir die verskeie dae R600 ingesamel het, was 
bederf met ‘n heerlike yskaatsuitstappie waar nie-
mand gelukkig hulle vingers oop gesny het nie en 
as jy die kinders vra of hulle die dae geniet het sal 
hulle vir jou definitief sê, ja! 1

Vories se dae vol genot!
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K A N T O O R N U U S

UIT DIE
    hoof  se kantoor

verstewig, tyd maak om na mekaar 
te luister, na mekaar te kyk, om ons 
harte met mekaar te deel en om ons 
kinders te geniet. Jannie du Toit het 
tydens ons kooraand gesing: “Kyk sag 
na my.”

En dit is my wens vir elke gesin: Dat 
ons die hart van Kersfees sal leef deur 
met Jesus se sagte oë na ander  
te kyk.

So dikwels in die kantoor hoor ek 
die oordeel oor ander, so dikwels 
ervaar ek die onvergewensgesindheid 
teenoor mekaar. Jesus se fees is juis 
‘n fees van versoening, ‘n fees van ge-
nade. As ons elkeen dan die genade 
van die Allerhoogste ontvang het, wie 
is ons om ander te oordeel? 

Ek deel graag ‘n gebed wat gebaseer 
is op Efesiërs 3:18-21

‘n Gebed vir Kersfees
Hemelse Vader, laat elke kind van U ervaar

hoe lief U ons het. U liefde kan nie met woorde
beskryf word nie – dit is te groot en te wonderlik.
Ons kan dit ook nie met ons verstand uitredeneer

nie, want dit is ver bo ons menslike begrip.
Laat ons tog net iets daarvan snap.

Oorspoel ons lewens met u teenwoordigheid,
sodat daar nie ‘n stukkie van ons lewens is wat

nie deur U teenwoordigheid geraak is nie.
U is magtig en sterk. Werk asseblief met daardie

krag van U in ons. U kan dinge doen waarvan ons
nie eers kan droom nie. U verdien daarom al die

eer wat ons aan U kan gee, veral as ons dink
aan wat Jesus Christus vir ons gedoen het.

Laat almal U so eer, nou, môre en tot in ewigheid.
Amen

Die wonder van Jesus se fees lê nie in die goud, die 

liggies, die gee of die ontvang nie, maar wanneer ons die 
fees vier deur liefde te gee aan hulle wat dit die nodig-
ste het. God is liefde. Daarom sal Sy liefde uit jou straal 
as Hy in jou woon. Kersfees is liefde omdat Kersfees uit 
liefde gebore is.

Mag jy hierdie Kersfeestyd die seën beleef wat alle 
dinge oortref; mag jy geraak word deur meer as wat die 
oog aanskou, meer as wat jou oor kan hoor en veel meer 
as wat die wêreld jou ooit kan bied.

Mag jy ware hoop ontdek, volmaakte vrede ervaar, en 
ewigdurende liefde beleef wat jou in dankbaarheid laat 
draai na die in lyding, eensaamheid en pyn – uitgehonger 
vir ‘n sagte hart. 

Mag jy die seën word wat God graag aan ander wil uit-
deel. Mag jy 2020 instap as deel van die Voorpos-familie 
en met daardie seën die lewens van ander kom aanraak, 
want met Jesus se liefde in jou hart kyk jy sag en 'n 
vergewensgesindheid na almal om jou.

Geniet u Jesusfees saam met u kinders.

MARIUS SWART
Hoof

E
lke jaar wanneer ek in No-
vember die Kersversierings in 
die winkelsentrums sien, die 
Kersmusiek oor die radio hoor 

en die talle advertensies met Kers-
bome, blink liggies en Kersva- 
ders sien, wonder ek of almal ook 
voel die jaar het te vinnig verby 
gevlieg; of is dit net as mens ouer 
word wat tyd begin vlieg en jy wonder 
waar is die jaar dan heen?

Een van ons leerders sê: ”Ons 
praat nie van Kersfees by ons huis 
nie, ons noem dit Jesusfees.” Hoe 
mooi is dit nie. Die woord “Jesusfees” 
vat die ware betekenis van Kersfees 
saam in een woord: LIEFDE. 

Dit herinner my aan ‘n aanhaling 
wat ek gelees het:

“Hy wat Kersfees nie in sy hart 
beleef nie, sal dit ook nie toege-
draai onder ‘n boom vind nie.”  

Roy L Smith

Dit laat my opnuut dink oor die 
vraag: Wat is die HART van Kers-
fees?

Kersfees is en bly ‘n spesiale tyd 
vir oud en jonk. Vir kinders is dit ‘n 
tyd van baie liggies, kerse, kersbome, 
briefies met kerswense, kuiertyd by 
familie en geskenke wat met op-
gewondenheid oopgemaak word. 
Ons weet dat die hart van Kersfees 
oor veel meer as dit gaan en dit is 
die boodskap wat ons graag by ons 
kinders wil tuisbring. 

Vir volwassenes is dit dikwels ‘n 
tyd waar ons weer familiebande kan 
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UIT DIE
miershoop …

deur
Marcelle 

Duvenhage 

S
o kom nog 'n Vorie-jaar tot 'n 
einde en wat 'n jaar was dit 
gewees...

Ons het 'n jaar vol wonderlike 
prestasies gehad wat ons Vorie-harte 
sommer warm laat klop het. Op die 
sportveld het ons atlete ons naam 
hoog gehou. Die swemmers het puik 
presteer in ons blink nuwe swembad 
en ons galas het almal beïndruk. Die 
rugbyspelers het hulle beste gedoen 
in 'n baie kompeterende liga. Die 
krieketseuns en -dogters het puik  
resultate gelewer. Ons sagtebal-
spanne het wonderlik gevaar en ons 
sien uit na volgende jaar waar ons glo 
hulle gaan tot hoër hoogtes gaan.

Op kultuur gebied het die Vories 
weereens die pas in die distrik aange-

gee. Die senior en junior kore het 
pragtig presteer.

Dankie aan al die ouers wat hulle 
kinders aanmoedig om deel te neem 
aan al die aktiwiteite wat die skool 
bied. Dit vat toewyding en harde werk 
deur die leerders en ouers om hierdie 
vlak van prestasies te behaal.

Baie geluk aan almal wat presteer 
het op akademiese gebied.

Ons verwelkom ook die nuut 
verkose VLR wat ons weet die  
Vorie-waardes gaan uitleef en ons 
skool gaan verteenwoordig.

Ons hoop en vertrou dat almal 
lekker gaan rus gedurende die vakan-
sie en veilig gaan reis waarookal julle 
heen gaan.

Geseënde kersfees en voor-

spoedige nuwejaar vanaf die Beheer-
liggaam.

DRIES SWART
Voorsitter

Doen soos ‘n mier!

Boodskap van die
Beheerliggaam

S
alomo herinner ons daaraan 
dat ons niks as vanselfspre- 
kend moet aanvaar nie.

“Gaan kyk na die mier, luiaard, 
kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy 
het nie ‘n leier nie, nie ‘n opsigter 
of ‘n regeerder nie, tog maak hy sy 
kosvoorraad reg in die somer, ver-
samel hy sy voedsel in die oestyd.  
Hoe lank gaan jy nog lê, luiaard, 
wanneer gaan jy opstaan?” (Spreuke 
6:6-9)

So, sê Salomo, moet ons werk: 

fluks, saam met die groep.  Soms 
moet jy meer gee as wat jy gedink 
het jy kan, vinniger aanstap...

Hierdie kwartaal was beslis ‘n 
miernes van bedrywighede. Ons het 
niks as vanselfsprekend aanvaar 
nie, ons bes gedoen, hard gewerk 
en baie pret gehad alles uit God se 
genade. Gelukkig vir ons het ons as 
Vorie-familie ‘n Leier, Opsigter en 
Regeerder.  

Lekker rus, veilig reis en ‘n 
Geseënde Kersfees.  1
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V O R I E N U U S

Die maats spog met hulle akademiese prestasies.

Die tafel kreun onder al die sporttrofeë.

Gr. 1-3 Akademiese 
toekenningsaand

B
aie geluk aan al die 
grondslagfase maat-
jies wat deurgedruk het 
hierdie jaar. Die seniors 

moet nog so entjie gaan, tot die 
eksamen verby is, maar julle is 
so te sê klaar. 

Op Maandag, 28 Oktober 2019 
was die grondslagfase se aka- 
demiese toekenningsaand. Die 
aand was aangebied deur juffrou 
Annelie Lombard en was ‘n groot 
sukses. Die leerders is beloon 
met silwer of goue sertifikate vir 
goeie vordering of uitstekende 
vordering in akademie.

So graad 3’s. volgende 
jaar is julle voorwaar in die 
“Grootskool”, baie sterkte! 1

D
ie aand het 
begin met ‘n 
inspirerende 
opening deur 

pastoor Marius. Hy het 
ons herinner dat ons al-
mal reeds eerste plekke 
in God se oë behaal het.  
Na ‘n lekker besige twee 
aande was dit toe tyd vir 
die Sport toekennings- 
aand op Woensdag  
30 Oktober 2019. 

Al die sportspanne wat 
hard geoefen het deur die jaar het toekennings ontvang 
as hulle liga- of distrikwenners was. Trofeë is uitgedeel 
vir goeie vordering in al die sportsoorte en aan die einde 
van die aand was daar dan ook spesiale toekennings wat 
deur meneer Swart oorhandig is. Die leerders wat hierdie 
toekennings ontvang het,  het ook ‘n pragtige getuigskrif 
gehad wat hul afrigters oor hulle geskryf het. Dit was baie 

uniek en spesiaal. Uiteindelik het daar net twee groot trofeë 
oorgebly, die sportseun en -meisie van die jaar! Franscois 
Boshoff (Gr. 5) is die sportseun vir 2019 en Stephanie Ver-
schoor (Gr. 7) die sportmeisie. Baie geluk aan julle twee en 
al die ander sportsterre van 2019! Baie dankie aan al die 
onderwysers en afrigters vir julle harde werk en moeite! Dit 
was ‘n spesiale aand wat nog lank sal leef! 1

D
ie kultuur toekenningsaand 
wat op Dinsdag 29 Oktober 
2019 plaasgevind het, het op 
‘n geweldige noot afgeskop. 

Juffrou Nicolene het die aand met 
groot sukses aangebied! Dit was baie 

spoggerig en gelykstaande aan die 
“Aitsa” toekennings.

Die tafelpote het behoorlik gekreun 
onder al die bekers, maar aan die 
einde van die aand was daar slegs 
twee trofeë oor… Ja! Die kultuurseun 

en -dogter vir 2019… en hulle is… 
Alexander Coetzer Kristensen (Gr. 5) 
en Carike Jansen (Gr. 7). Daar was 
ook ander spesiale toekennings vir ver-
skeie mooi prestasies in die Eisteddfod 
en ander kunstefeeste en elke graad 

se koorlid van die jaar.
Die Junior – en Senior 

kore het ons behoorlik 
bekoor met hul optredes 
en aan die einde van die 
aand het ‘n paar graad 
7 leerdesr vir juffrou 
Magda, juffrou Ansie en 
tannie Sanet (die koor 
begeleier) verras met ‘n 
mooi lied om dankie te se 
vir hulle harde werk. Hoor 
hoor! 1

Sport  
toekenningsaand

Kultuur toekenningsaand
U

iteindelik! Die leiersaand het op Donderdag 31 
Oktober 2019 plaasgevind en was verseker die 
hoogtepunt van al die meriete aande. Die aand 
was aangebied deur die VLR van 2019 en was ‘n 

groot sukses. Sertifikate vir deelname en goeie werk is uit- 
gedeel aan die Rooimierredaksielede, die medialeiers,  
saalleiers, snoepieleiers, sindelikheidsleiers en skolier- 
patrollielede. 

Natuurlik het die verkiesing van die hoofleiers vir 2020 
ook plaasgevind en daar was groot opgewondenheid.  
Meneer Swart het groot spanning ontlok met sy stadige 
uitlees van die name. Ons is baie trots om te sê, ons onder-
hoofmeisie en – seun vir 2020 is Thalia Cloete en Simon 
Lourens en die hoofleiers is Chantel Makkink en Regard 
Janse van Rensburg. Chantel sê sy het met geen verwag-
ting die aand bygewoon nie, slegs met opgewondenheid 
om ‘n VLR-lid vir 2020 te wees. Sy sê ook dat sy dink die 
ander hoof-leiers het soos sy gevoel en sy is baie dankbaar. 
Dit was beslis ‘n aand vol emosies. Sterkte aan ons nuwe 
hoofleiers en VLR, ons sien uit daarna om julle te volg in 
2020! 1

Leiersaand
Akademiese  
prysuitdelings

V
ir elke liewe Vorie-maat, van gr 1 tot gr 7 sê 
ons veels geluk met julle wonderlike presta-
sies tydens die akademiese prysuitdelings. 
Julle laat sowaar ‘n mens se hart swel van 

die trots.
Die leerders het natuurlik nie teleurgestel nie en 

ons sê ook geluk aan elkeen wat top prestasies be-
haal het en trofeë ontvang het. Wel gedaan!

Baie geluk aan elke veelsydigheidswenner en beste 
presteerder. Ons wens ook ons Algehele beste leer-
der geluk, Anja Landman. Ons is uiters trots op jou. 

Mag elkeen heerlik rus die vakansie om volgende 
jaar weer so puik te presteer. 1

…
deur 
Lillia

Joubert…
deur 
Lillia

Joubert
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D
eur die jaar hoor ons elke week van Vorie-voor-
lopers. Baie geluk aan elkeen van die leerlinge 
wat die jaar individuele positiewes ontvang het. 

Wonder jy oor hoe jy ook ‘n Vorie-voorloper 
kan wees… HOEKOM WANT daar is elke jaar ‘n be- 
loningsdag vir die leerders wat GENOEG punte bymekaar 
gemaak het vir hulself deur die jaar.

Hoe kry ek punte vra jy??  
Jy ontvang 3 punte vir:

 Hulpvaardigheid teenoor die onderwyser 
 Doen ‘n klein takie vir ‘n onderwyser
 As jy iets optel wat nie joune is nie, handig dit in by jou 
onderwyser / kantoor

 Goeie toeskouer by sport – moedig jou maats aan

Jy ontvang 5 punte vir: 
 Tel papiere uit jou eie op 
 Verrig vir ‘n week lank ‘n taak 
 As jou vakwerk bo standaard is vir die kwartaal
 Aanmelding van boelies  
#Voriestaanopteenboelies

 Bereid om iets vir ‘n maat te gee 
Jy ontvang 10 punte vir: 

 Verbeter in ‘n vak met 5%
 GEEN negatiewe inskrywings vir die kwartaal nie 
 100% teenwoordig vir die kwartaal 
 Buiteskoolverband prestasies in sport of kultuur
MAAK JOU 2020 SE VOORNEME OM ‘N  

VORIE-VOORLOPER TE WEES 1

…   
deur 

Dihan
Stipp

Respek + Integriteit + Lojaliteit +Trots +Liefde = 
Vorie-Voorloper

V
eels geluk aan al ons Vorie-voorlopers 2019.  Me-
neer Kemp het 'n heerlike beloningsdag gereël waar 
al die maats wat die hele jaar lank besonders goed 
presteer het en op alle terreine deelgeneem het en ‘n 

omgee hart gehad het iets kon terugkry vir hulle moeite.  
Dit was ‘n groot baljaar en waterjol hier by Voorpos toe die 

leerders eers op die springkastele wegtrek en natuurlik swem 
en speel dat die water spat. 

Dankie dat julle vir ons elkeen so ‘n goeie voorbeeld stel van 
hardwerkende leerders. Geniet die vakansie. 1

Vorie – voorlopers 2019

Vorie-voorlopers speel heerlik tydens die beloningsdag. Meneer Kemp.

V O R I E N U U S

Lank, lank gelede...

Ons maats leer meer van ons geskiedenis.

'n Ou  
broodoond.

Kyk hoe oulik lyk 
Inus du Preez en 
Mieke Krynauw.

…
deur 
Elrie 
Smit

O
p Vrydag, 15 November 2019 het die 
graad 3’s op ‘n uitstappie na die Pion-
iersmuseum gegaan. 

Markus Jansen van Rensburg sê dat 
die uitstappie vir hom 
baie lekker was. Een 
ding wat hy geleer het 
was, hoe hulle vroeër 
jare botter gemaak 
het. Hy sal graag weer 
daarheen wil gaan, 
omrede dit so mooi 
daar is en dat daar 
eende en ‘n outydse 
wa is.

Damian Theunissen 
sê dat die interes-
santste vir hom was 
die plek waar hulle 
‘n gedeelte van die 
Racheltjie de Beer-film 
geskiet het. 

Die lekkerste vir 
hom was waar die 
eende resies gehou 
het en dat daar ‘n 
snoepie was.

MJ Taljaard sê die interessantste vir hom was die ou 
huis. Die lekkerste was toe hulle melk geskud (gekarring) 
het om botter te maak. 

Mieke Krynauw sê die belangrikste wat sy geleer het 
was hoe hulle in die oudtyd alles self moes doen en uit-
dink, omdat hulle nie winkels gehad het nie. Twee van die 

baie dinge wat sy geleer het was hoe om brood te knie en 
hoe om botter te maak. 

Sy sal graag weer soontoe wil gaan, want dit is baie in-
teressant en sy het so baie geleer. Mieke Krynauw en Inus 
du Preez het ook die geleentheid gekry om oudtydse klere 
aan te trek en soos regte oudtydse kinders te lyk.

Al die graad 3’s het dit baie geniet en het baie geleer. 1
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V O R I E N U U S

#2019#GRAAD7Afskeid#SUN CITY

…
deur

Marianne
Roos

R
ondom 7:15vm het die twee busse, die meisiesbus en die seunsbus, 
vertrek. Die 2 ure op die pad het ongesiens verby geglip. Die gesing, 
jolyt en gegiggel op die meisiesbus was, wel... pretbelaai. Ons weet nie 
verseker hoe dit op die seunsbus gegaan het nie, maar woord doen die 

rondte dat hulle net so vol energie was. Uiteindelik daar! Ongeduldig, want ons 
wou net gaan swem. Almal het hul armbandjies ontvang, sakke was deursoek 
vir onwettige versnapperinge en toe kom die oomblik waarvoor almal gewag 
het, die tyd om in te gaan en te gaan JOL!

Die middagete, 'n hamburger en skyfies met 'n sappie, was smaaklik. Die 
lekkergoedwinkeltjie was vol soettande, lus vir ‘n vingerhappie en die glyritte 
was baie besig, als net te heerlik! Die dag het te vinnig verby gesnel en toe 
was dit tyd om huis toe te ry. Duidelik was niemand se energie opverbrand nie, 
want daar was weer gesing, geskree en gegiggel op die meisiesbus. Almal wou 
nog langer by Sun City gebly en geswem het. Dit was ‘n spesiale dag vir al die 
graad 7’s. Hierdie is die tye waarna ons graad 7’s van 2019 sal terugkyk... Leef 
voluit saam met jou pêlle terwyl jy nog die kans het, want voor jy jou oë uitvee 
moet jy van jou vriende groet en rol die trane oor die wange, want julle gaan elk 
in verskillende rigtings gaan en mekaar dalk nie gou weer sien nie. Enige graad 
7 kan met trots terugkyk en  sê: “Ek was ‘n Vorie en ek is trots om te dink dat ek 
die voorreg gehad het om deel te wees van so ’n wonderlike skool. Voorpos sal 
vir ewig en altyd ‘n plek in my hart hê!“ 1

 

 

 

• Ons help kinders al vir 15 jaar om te presteer 
• U kind se akademiese welsyn is prioriteit nommer een 
• Ons tel u kind op van die skool 
• Ons voorsien middagete 
• Ons help u kind om so goed as moontlik te presteer, tot die maksimum 

van u kind se vermoë 
• Ons bied toesig elke skoolmiddag 
• Ons is gesluit tydens skoolvakansies 
• Ons fooie is R970.00 maandeliks, vooruit betaalbaar. 

 
Kontak ons gerus: Nerine – 082 454 5839 
   Sheldon – 071 679 4439 
 E-pos:  Uitblinkersakademie@gmail.com 

Dit was 'n  
prettige dag!

M
et die jaar wat 
vinnig tot ‘n einde 
gekom het, het die 
Vorie-harte steeds 

soveel liefde en omgee uitge-
straal. Kersfees is om die draai 
en die Vories het saam hande 
gevat en die Blikkiesprojek van 
2019 geloots. Daar was ‘n groot 
verskeidenheid van blikkies inge-
samel van geblikte groente, ge- 
blikte vleis, konfyt, smere en 
selfs geblikte mielies. Al die 
grade het hieraan deelgeneem 
om vir die minderbevoorregte 
families ‘n geseënde Kersfees 
toe te wens. 

Ons wil met baie trots dankie 
sê vir die Vories se oop harte 
en positiewe gesindheid met die 
insameling van die blikkies. 1

Vorie– 
blikkies- 

projek 2019

Mandela Uitreik Projek
President Kruger Kinderhuis

R
eeds vroeg in die derde kwar- 
taal, na ’n heerlike wintervakan-
sie breek, het die Vorie-VLR 
hul koppe bymekaar gesit en 

plannetjies gemaak vir n uitreik wat 
harte en hande sou aanraak. Die doel 
van die uitreik is om die VLR te leer dat 
die belangrikste eienskap van enige 
leier is, om te dien. Jesus self leer ons 
dat Hy nie gekom het om gedien te 
word nie, maar om te dien. Erkenning, 
balkies en roem is lekker, maar is klater. 
Gewillige harte, hande en voete loop in 
die gebrokenheid in van ’n ander lewe 
en bring liefde, hoop, verligting en koes-
tering. Oop harte en hande GEE. Dit 
staan terug en gun ’n ander wat jy eintlik 
vir jouself sou wou hê. Wat ’n voorreg 
om te kan gee aan ander wat minder 
het as ons.

Jaarliks reik Voorpos uit na die Pre- 
sident Kruger Kinderhuis en word daar 
gereël vir ’n lekker kuier. So ongeveer 
16 kinderhuis kinders het hierdie jaar  
elkeen ’n heerlike burgermaaltyd  
ontvang, wat geborg is deur Bre- 
wers Pavillion. Heerlike skyfies en ’n 
drinkdingetjie het die maaltyd goed 

afgerond. Dankie aan Brewers Pavillion 
vir jul oop harte en kombuis!! Lekker-
pakkies en muffins het ook deel van 
die middag se verrigtinge uitgemaak, 
so uit die harte en handsakke van die 
VLR self. Dankie aan die Liewe Law-
we Springkastele familie wat se oop 
harte en hardwerkende hande gesorg 
het vir middagvermaak van formaat. 
Wanneer die droeë winterson neerbak 
op ons Vorie-rugbyveld en die kastele 
vuurwarm raak, is daar net een raad: 
Ice, ice Baby! Dankie aan Solar Ice wat 
gesorg het dat die hitte geklop word en 
die soetigheid weggesluk word en dat 
brandende kele gelaaf word... lekkerrrrr! 
Daardie aand slaap baie doodmoeg 
mensekinders verseker diep en dank-
baar! 

*Vooraf, voor die betrokke kuier- 
dag, het die VLR reeds planne gemaak 
en begin klere, 
skryfbehoeftes en 
speelgoed insamel 
vir die kinderhuis 
maters. Een van ons 
borge, Solar Ice, het 
vir die meisies van 

een van die familiehuise kouse gekoop 
vir die koue winter. Dankie vir die prak-
tiese en sensitiewe gebaar! Ons sien jul 
harte. Die reaksie van die huisouers het 
’n storie van hul eie vertel! Verbasing, 
dankbaarheid, oorstelptheid. 

Met hierdie artikel wil ek jou graag 
aanspoor Vorie, selfs wanneer niemand 
kyk nie, dat jy met ’n oop hart en hande 
sal leef na mense rondom jou. Iewers 
wag daar iemand op jou bedagsame 
gebaar of opbouende woord,  vir ’n 
ietsie te ete of ’n warm truitjie… Soms 
is die impak ook soveel groter wanneer 
ons besighede in die gemeenskap 
inkoop op so ’n uitreik. Gebruik jou tyd, 
talent en ‘tjieng‘ om hierdie lewe, ook vir 
ander, ’n aangename en leefbare plek 
te maak. 

Dis nie jou reg nie Vorie, dis jou 
voorreg! 1

…
deur 

Amber 
Haines
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11 
Oktober was ‘n baie belangrike dag! Dit was 
die dag waar ons as kinders kans gekry het om 
dankie te sê vir alles wat die onderwysers elke 
dag vir ons doen, opoffer en vir hulle aandeel in 

ons opvoeding. Onderwysersdag!  
Om hulle bietjie te bederf is hulle na Camp Discovery 

toe vir ‘n dag in die bosveld, om te gaan rus, weg van 
al die leerders af. Die dag het begin met ‘n ysbreker en 
daarna het hulle die fasiliteerders ontmoet wat hulle al 
die verskillende plekke gewys het.

Daar was onder andere ‘n saal wat sowat twee 
duisend mense vat en agter in die saal is daar ‘n groot 
venster wat uitkyk na ‘n FNB boom.  By die kampgrond 
waar die onderwysers gekuier het was daar verskeie 

wildsoorte soos blesbokke, swartwitpense, waterbokke 
en nog vele meer. Wat vir meneer Swart die interessant-
ste was (omdat hy baie daarvan hou om na voëls te kyk) 
was al die verskillende en groot verskeidenheid voëls 
wat daar was.  

Die onderwysers het ‘n paar aktiwiteite gedoen soos 
skyfskiet, pyl-en-boog skiet en hulle was op ‘n wildrit 
waar hulle baie wild gesien het. Aan die einde van die 
dag, en om alles af te sluit het hulle ‘n glasie gelig en na 
die sonsondergang gekyk.

Meneer Swart het almal bedank vir hulle toewyding, 
harde werk en moeite met die kinders. Hulle is ‘n wen 
span en maak werklik ‘n verskil!

Dankie Voorpos personeel! 1

…
deur 

Regard Janse 
van Rensburg

Baasdag

Onderwysersdag

H
oe sê mens dankie vir  
iemand wat aan die 
stuur van so suksesvolle 
skip is?  Op 14 Oktober 

het al die onderwysers vir meneer 
Swart en meneer Tonie dankie gesê 
vir alles wat hulle vir die skool doen 
en beteken, en hulle geprys omdat 
hulle die skool so goed bestuur.  
Juffrou Annelie Lombard het pouse 
‘n paar gevleuelde woorde gespreek 
waarna hulle lekker saam gekuier, 
geëet en gesels het.

Van ons kant af wil ons ook net 
vir hulle dankie se met die volgende 
gedig:

By Laerskool Voorpos is daar Twee 
wat lei

Maar hulle is alles behalwe lui,
Jy vra:  Wie is die Baas van die Plaas?
En as ons nie werk nie, wie is die een 

wat raas?
Wel, saam maak hulle die beste span
En weet ons hulle het ‘n goeie plan
Om van Voorpos die beste te maak

is al wat vir hulle saak maak

‘n 
Jaar vol pret en plesier het nou tot ‘n  
einde gekom. Die Voortrekkers van Genl.  
Hertzog het in 2019 aan allerhande akti-
witeite deelgeneem en ons deel graag ‘n 

paar met julle.
Ons jaar het afgeskop met heerlike speletjies en 'n 

waatlemoenfees waar ons sommer heelwat nuwe maats 
ontmoet het en sommer ‘n hele klompie nuwe Voortrek-
kers bygekry het. Ons het ook in die opelug gefliek op 
Laerskool Voorpos se Rugbyveld, lekker hamburgers 
gemaak en speletjiesaand gehou.

Die spanne het afsonderlik deelgeneem aan eie 
spanaktiwiteite, meestal Maandae 5-6nm by Laerskool 
Voorpos. Dit is waar almal lekker saam leer, deur speel 
en lekker aktiwiteite, van ons omgewing en ons pragtige 
land en volk.

Natuurlik het ons ook sommer baie gaan kamp in 
die veld, langs die water en in die berge!  Die laerskool 
grade het ‘n nag in die Transvaalse Museum deurge-
bring en dit was sommer baie opwindend.

Die Voortrekkers het tot ‘n fietstoer aangebied, waar 
oom Jakkie van der Colff op 77 jarige ouderdom alleen 
per fiets gery het ten bate van Die Voortrekkers. Al die 
pad vanaf Die Voortrekker Monument in Pretoria tot by 
Die Taal Monument in Paarl, 17 Augustus tot 22 Sep-
tember… dit wil gedoen word! Ons kan regtig ons hoed 
afhaal vir die flukse oom! 

In 2020 sien ons vreeslik uit na ‘n onvergeetlike jaar 
waar ons onder andere ‘n see kamp beplan, maar wil nie 
nou te veel weg gee nie… Dus nooi ons graag almal uit om einde 
Januarie ons Kommando se afskop geleentheid by te woon by 
Laerskool Voorpos en meer te kom hoor van Die Voortrekkers en 
ons aktiwiteite!

Vir meer inligting kontak gerus vir Mona du Plessis op: 072 562 
2985 of e-pos: genlhertzog.vootrekkers@gmail.com.

Besoek ook gerus ons bakkiesblad (Facebook) Genl Hertzog 
Voortrekker Kommando. 1

Generaal Hertzog Voortrekkers
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L
aerskool Voorpos se trotse 
Vorie-landlopers het vanjaar 
Voorpos se naam baie hoog 
gehou en ons is baie trots op 

hulle. Die landlopers van 2019 is: 
 Levi Kearney
 Devan Kearney
 Francois Boshoff
 JM Maritz
 Eduard van Driel
 Charmoné Momberg
 Anja Landman
 Stephanie Verschoor
 Chantel Makkink
 Jaydin Naudé
 Johan Moolman
 Reghard Janse van Rensburg
 Jackie Coertze
 Jaydon van Tonder
 Alex Deysel
 JJ Snyman
 Armand Smit
 Keith Momberg
 Milan Joubert
 Maritz Cronjé 1

L
aerskool Voorpos is bekend 
vir hulle prestasies op die 
sportveld en weereens het ons 
geskitter op die krieketblad.  

Laerskool Voorpos se meisies- 
krieket span het ons trots gemaak 
deur beide hulle wedstryde te wen.  
ŉ Derde wedstryd wat ook kwalifi-
seer as ŉ wen was as gevolg van 
die opponent span wat onttrek het. 
Die dames het klein bietjie gesukkel 

teen Laerskool Rooihuiskraal, maar 
teen Laerskool Akasia het dit al beter 
gegaan. Almal het die spel baie geniet 
en het bevestig dat hulle volgende jaar 
verseker weer sal speel. Tristin Pre-
torius het selfs gesê haar spanmaats 
en die afrigters voel vir haar soos haar 
Vorie-familie.  

Die spelers van hierdie glans span 
het met groot lof gespog van hulle 
“kief” afrigters; juffrou Sunè, meneer 

Johan, meneer Jace, en meneer 
Mornè. Die dogters sê dat die afrigters 
baie hulpvaardig en geduldig is. Daar 
is wel een baie belangrike doelwit... 
oefen, oefen, oefen en weereens oe-
fen, ŉ bietjie sweet gaan baie ver. 

Ons is werklik trots op ons Ama- 
Vorie – Krieket meisies en hoop vir ‘n 
voorspoedige seisoen wat voorlê. Mag 
julle net verbeter “girls”! 1

Die Vorie-meisies slaan 'n ses! 

…
deur

Marianne
Roos

S P O R T

Landloop 
2019

D
ie leerder-gholfdag het op 25 November weg 
gespring vol opwinding en entoesiasme. Na nege 
putjie by Akasia se gholfbaan het die manne hard 
gewerk om medaljes te verower. Baksteen de Klerk 

stap weereens weg met eerste plek en Francois Boshoff kort op 
sy hakke in die tweede plek. Die dag was ‘n groot sukses. 1

Leerder-Gholfdag

D
aar is baie sport- en kultuuraktiwiteite in die skool, maar ‘n paar 
van ons Vorie-maats hou nou weer van ‘n ietsie anders soos 
skaak. Daar was onlangs ‘n skaaktoernooi waaraan ons  
Vorie-maats gaan deelneem het. Ons sê welgedaan aan  

almal wat ‘n deelnemer was. 
Het jy geweet skaak het in Europa ontstaan tydens die tweede helfte 

van die 15de eeu? Dit het ontwikkel uit soortgelyke en baie ouer spelle met 
Indiese – en Persiese oorsprong. Vandag is skaak een van die gewildste 
bordspelle ter wêreld en word dit deur miljoene mense tuis,  
in klubs, aanlyn, per pos, en in toernooie gespeel. 1

…
deur 

Annemieke
Pienaar

‘N SPORTSOORT  
UIT EUROPA VIR  
ONS VORIE-MAATS

D
ie leerders en ouers het die wedstryde baie geniet.   
Die wedstryde het meestal op ‘n Saterdagoggend 
plaasgevind.  Ons het twee Day-Night wedstryde ook 
gehad.  Elke speler het met elke wedstryd ‘n medalje 

ontvang.  
Ons skool se tuisbyeenkoms wat op Saterdag 24 Augustus 

plaasgevind het, was ‘n groot sukses te danke aan almal se 
positiewe samewerking. 

Die Mini-Krieket afsluiting was ‘n groot hoogtepunt vir die sei- 
soen.  Daar was ‘n bring en braai gereël en die spelers en 
afrigters het elkeen ‘n trofee ontvang.  Daar was ‘n waterglybaan 
vir die kinders beskikbaar.  Almal het dit baie geniet.  Ons kan 
werklik die Mini-krieketseisoen as ‘n suksesvolle seisoen beskryf. 

Dankie aan al ons afrigters! 
o/6 – Nikki Strauss, Hennie Oosthuizen  
o/7 – Jaques Boshoff, Angeline Schwan, Hardi Boonzaaier 
Ian van Zyl – Koördineerder 
Martizel Cronjé – Tesourier  
Ons sien uit na wat 2020 vir die Mini-Krieket inhou. 1

Ons Vorie-land-
lopers in aksie.

Ons gholfdag deelnemers.

Mini - Krieket …
deur 

Annemieke
Pienaar

…
deur 

Suanette 
Oelofse
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D
ie Rising Stars ten-
nistoernooi is waarom 
tennisdrome gemaak 
is, om goeie tenniser-
varing op te doen en 

talent te ontwikkel. Die toernooi het 
plaasgevind op Vrydag 18 Okto-
ber en Saterdag 19 Oktober by die 
Groenkloof tennisklub, en die vol-
gende spelers het deelgeneem: 

Dogters    
Jessica Bezuidenhout o/12  
Alisha Kruger o/12   
Lilia Joubert o/11   
Chantel Makkink o/12 
    
Seuns
Francois Boshoff o/11
Regard Engelbrecht o/12

Johandrè van der 
Vyver o/11
Robert Jansen 
van Rensburg 
o/10

Elke 
wedstryd 
was twee 
stelle. Vanaf 
die oggend 
baie vroeg tot 
die middag drie-
uur het die spelers op 
die baan hulle man gestaan, 
in die bloedige son, maar niks kon 
hulle passie breek nie. Die seuns 
het 3 wedstryde gespeel waarvan 
hulle 2 gewen het. Die dogters het 2 
wedstryde gespeel waarvan hulle 1 

gewen het. 
Supersport Let’s Play 
het onder andere 

met Lilia Joubert 
en Francois Bos-
hoff onderhoude 
gevoer en was 
uitgesaai op 24 
November. Ons 

eie Vories in die 
"Spotlight”, moet dit 

nie misloop nie!
Die Rising Stars tennis 

toernooi was ‘n ongelooflike 
geleentheid vir ons Vorie-tennis 
“rising stars,” daar is die droom 
van tennis dalk aangewakker, soos 
Kevin Anderson ook sê, die droom 
van tennis het dalk daar vir hulle ‘n 
realiteit begin raak. 1

Tennis Rising Stars

D
ie spanne van die Arende, Berghane en Valke 
het hulle dirigente met ‘n gejuig ontvang om 
die dag met krete te begin.

Daarna is die atleet se Erekode gelees en 
op ‘n gepaste wyse geopen.

Dit was ‘n baie warm dag en die ouers het regge- 
staan met die sonroom en waterbottels.

By die hoogspring het die graad 3-atlete gespog hoe 
hulle amper oor Mount Everest gespring het, en die 
verspring atlete amper tot by die see se strand!

Tydens die huissport het Vories bewys dat hulle talent 
en gees het vir 2020 se atletiekseisoen.

Ek dink die hoogtepunt was soos altyd die aflos, om 
nie eers te praat van die resies tussen die onderwysers, 
VLR, oudleerlinge en ouers nie. Die pa’s gaan nog lank 
praat oor die “amper wen” as dit nie was vir die een pa 
wie se bene te vinnig was vir sy lyf, en hy neergeslaan 
het net voor die wenstreep nie. Dit het beslis vir baie  
lag gesorg.

Dit is ‘n riem onder die hart om te sien hoe ouers, 
vriende en Vorie-maats hulle geliefdes met entoesiasme 
aanmoedig en ondersteun.

Hoogspring, verspring, hol en stoot, dit is hoe die 
Vories ROL! 1

…
deur

Kathleen 
Taljaard

Vories laat die sweet spat  
by die huissports

…
Iske

Jansen van  
Rensburg

 
“I remember 

getting my first racket, 
and I remember the first 

time I won my first match. I  
remember when the dream  
started becoming a reality.  

Humble beginnings is where 
we all start!” 

– Kevin Anderson

Trotse Vorie-tennisspelers.

“High Five vir ons Fast Five”
Op Vrydag 1 November en Saterdag  
2 November het die volgende Gr 5 en Gr 6 dogters aan die 
Fast Five netbaltoernooi by Affies gaan deelneem, onder-
leiding van juffrou Elske Hanekom:

 Jessica Bezuidenhout  
 Kathleen Taljaard
 Chantel Makkink 
 Ciarah Santos

 Charmoné Momberg  
 Chloe Brewis
 Iske Jansen van Rensburg 
 Lilia Joubert
 Elrie Smit
Hulle het kragte gemeet teen Garsfontein 1, Tyger-

poort 1, Anton van Wouw en Hennopspark 2. Van die vier 
wedstryde het hul Tygerpoort 1 gewen en was ook die 
wenners van die span met die helderste hempies. Baie  
geluk, mag julle sterre so helder skyn soos jul hempies. 1

…
deur

Marcelle  
Duvenhage 
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…
deur

Kathleen 
Taljaard

H
ierdie was die eerste Dolfynegala sonder oom 
Karel en tannie Nel.  Vir 39 jaar was hulle deel 
van die dolfyne se afrigting en het vele kampioene 
afgerig. Almal gun hulle die welverdiende aftrede 

by die see, maar hulle sal in liefde onthou word vir hulle 
toewyding. Ons is net te dankbaar dat tannie Erna steeds 
ons Vories met passie afrig! Juffrou Nadia en juffrou Beatrix 
staan nou vir tannie Erna by om te verseker dat Voorpos 
se swemspan ‘n wenspan bly! Dankie aan juffrou Elria wat 
elke byeenkoms so deeglik 
organiseer. 

By Voorpos kan jy sommer 
weet dat die wolke sal saam-
pak, die oomblik as daar ‘n 
gala is. Donderdag 10 Okto-
ber was geen uitsondering 
nie, maar hierdie keer het die 
wind stormsterk gewaai.  Al 
die pad van Japan af! Dankie 
tog vir swembrille, want dit het 
al die stof uit ons swemmers 
se oë gehou. Vories-dolfyne 
word deur niks afgesit nie! 
Ten spyte van die wind, het 
ons swemmers soos wen-
ners geswem. Die volgende 
uitblinkers het nuwe rekords 
opgestel:

 Divan Janse van Rensburg –  
 Vryslag en Borsslag o/7.

 Anika Lamprecht – Vryslag o/8.
 Innus du Preez – Vlinderslag o/9.
 Armand Smit – Vlinderslag o/10.
 Tiné Wiese – Vlinderslag o/10
 Leané Theron – Vlinderslag o/10.
Baie geluk aan hierdie swemmers! Ons hou julle dop en is 

opgewonde oor die swemseisoen wat voorlê. 1

 Vories se dolfyne is tuis in die water PASOP VIR BVP  
(been voor paaltjie), SEUNS!

V
oorpos het nog altyd puik krieketspanne 
gehad. Alhoewel die spelers die wedstryde 
speel en wen, is dit tog nie net hulle wat 'n 
groot aandeel aan die spel gelewer het nie, 

maar ook hulle afrigters. Sonder hulle sou spanne nie 
gekies kon word nie, spelers sou nie kon oefen nie en 
so sou wedstryde nie gespeel kon word nie.

Afrigters doen egter 'n baie belangrike werk op en 
af van die veld. Hulle moet partykeer 'n moedelose 
speler weer moed inpraat, hom/haar aanmoedig en 
hulle motiveer om hulle volle potensiaal te bereik. 

Hulle moet geduldig wees en die spelers kan help  
met hulle tegniek, en help om hulle talente te be- 
vorder. Kortliks is die afrigter van 'n span die mees 
hardwerkende persoon uit die hele groep. 

Voorpos kan dankbaar wees om sulke wonderlike 
afrigters te hê. Ons sê graag baie dankie aan juffrou 
Suné Roos, al Voorpos se mans-personeel en die 
buite-afrigters, meneer Ruan de Bie, meneer Johan 
Kotzé en meneer Riaan van Wyk vir al hulle harde 
werk hierdie krieketseisoen.  1

Nog 'n lopie!

V
oorpos se krieketkul-
tuur word jaarliks be-
vorder en ons word by 
die dag trotser op ons 

krieketspanne. Alhoewel Voor-
pos reeds baie krieketspanne het, 
beoog afrigters om teen 2020 A- en 
B-spanne te kweek om meer seuns 
aan te moedig om by krieket aan  
te sluit.

Vanjaar was 'n baie besige, maar 
goeie jaar vir Voorpos se krieket-
seisoen. Eerstens het die o/13-span 
puik gespeel en in die eindstryd vir 
die stadsbeker deelgeneem. Hulle 
het ongelukkig verloor, maar Voor-
pos is steeds baie trots op hulle. 

Verder is daar uit die o/11-, o/12- en 
o/13-spanne 12 seuns genomineer 
om aan die Northerns proewe te gaan 
deelneem. Na die afloop van die proewe 
is Riyyan Aslam in die o/12 provinsiale 
span opgeneem. 

Ons kan ook met trots sê dat daar 
'n paar seuns was wat die voorreg ge-

had het om aan die AVS- krieketweek 
te kon gaan deelneem. Die seuns se 
name is: 

 Juan Deysel
 Ewaldus van Wyk
 Eduard van Driel
 Connor de Jager

 Owen Louwies
Uit die week is die SA-steenbokkie 

span verkies wat SA teen ons buur-
lande, Namibië, Botswana, Zimbabwe, 
Swaziland en Zululand, gaan verteen-
woordig. Die toernooi gaan in Port Eliza-
beth tydens Desember plaasvind. 1

…
deur

Marianne
Roos

…
deur

Marianne
Roos

Die trotse o/13 span by meneer Lotter.
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S
pur is opsoek na die mees talentvolle 
sangers in Suid-Afrika. Die takke in Gauteng 
het reeds hulle uitdunrondtes gehad. Slegs 
die wenner van elke tak kon deurdring na 

die semi-finaal.  30 semi-finaliste het op 13 Junie 
meegeding by Kiowa Spur. Slegs 8 finaliste het 
deurgedring na die finaal, wat op 20 September 

gehou was.
Carike Jansen, 

Shené Malan en Alisha 
Kruger het deelgeneem 
aan hierdie opwindende 
kompetisie. Elkeen van 
hulle was wenners by uitdun-
rondtes, het deurgedring na 
die semi-finaal en het elk ‘n 
duur mikrofoon, asook Spur 
geskenkbewyse gewen.

Hier is ‘n kykie na Carike 
se suksesstorie:
Op 11 April het 13 deelnemers 
deelgeneem aan die eerste 
uitdunne by Red Cloud Spur in 
Menlyn Maine. Carike het vele 
harte gesteel met haar weer-

gawe van “Time to say goodbye”. Sy was gekroon as die 
wenner van die aand en het deurgedring na die semi-finaal, 
waar sy die beoordelaars beïndruk het met haar weergawe 
van “Think of me” uit Phantom of the Opera. Carike was 
gekies as ‘n finalis om op 20 September mee te ding vir die 
groot prys van R30 000! Vir Carike is sing iets wat natuurlik 
kom. Met haar besige program was daar nie baie tyd vir 
voorbereiding vir die kompetisie nie. Vir haar was die bloot-
stelling fantasties en die wonderlike gehoor was ongelooflik! 
Tydens die finaal het Carike - met die breedste glimlag ooit - 
‘n tjek van R15 000 ontvang vir haar tweede plek in Spur  
se nasionale SINGING STARS kompetisie. Ons is só trots  
op haar!

Vories se volgende suksesstorie is die van  
Shené Malan:
Red Cloud Spur in Menlyn Maine het ‘n tweede uitdunne 
gehad wat op 25 April plaasgevind het. Hierdie aand het aan 
Shené behoort. Sy het met oorgawe gesing en het ook ‘n 
plek gekry in die semi-finaal. Haar harde werk en lang ure 
se oefening was beloon! Dit was ‘n fantastiese geleentheid 
en vir haar was dit ‘n groot voorreg om aan hierdie kompe-
tisie te kon deelneem. Ons is saam met haar opgewonde 
oor wat die toekoms vir haar kan inhou. Aanhouer wen!

Maar wag, daar is nog! Ons laaste sterre is Alisha 
Kruger en Mia Krynauw:
Op 2 Mei het 18 deelnemers elk hulle harte uitgesing by 
Wakita Spur in Kolonnade. Die twee deelnemers van Voor-
pos het vir hulself ‘n eerste en tweede plek losgesing. Alisha 
Kruger het uitgeblink as die wenner van die aand, met Mia 
Krynauw kort op haar hakke. Alisha het ‘n passie vir sing 
en daarom was die voorbereiding met min moeite. “Nooit 
alleen” van Jo Black & Leah was die liedjie wat die beoor-
delaars se harte gesteel het. Dit was vir Alisha ‘n groot voor-
reg om saam met die ander 29 deelnemers te kon optree as 
semi-finalis van so ‘n groot sangkompetisie.

Ons Vories is geweldig trots op die uitstaande prestasies 
van hierdie jong sterre en in ons oë is elkeen van hulle  
wenners!!!!  1

Vories se nagtegale  
blink uit by Spur se 

SINGING STARS

Alisha Kruger en Mia Krynauw Carike tweede plek vir Singing Stars 
nasionaal.

Shené Malan

Vories se talentvolle maats.

A
an die einde van die derde 
kwartaal het daar groot op-
gewondenheid geheers by 
die skool.  Al die kunste- 

naars was in rep en roer en almal het 
baie hard geoefen aan hulle items vir 
die konsert. Dekor is gebou, kos- 
tuums is gemaak en gehuur en woor-
de is ingeoefen en geleer.

Die groot aand het aangebreek.  
Die saal was gepak met opgewonde 
toeskouers. Klank is opgestel en ligte 
het geflits!

Sjoe!  Al die kunstenaars was 
uitstekend!  Dit was die beste konsert 
nog en ons sien uit om te sien wat julle 
volgende jaar gaan opvoer.  1

D
ie seniorkoor het besonder 
hard gewerk hierdie jaar en 
in Augustus gaan deelneem 
aan die Afrikaanse Kuns- 

vereniging se kunswedstryd. Hulle 
stap toe weg as die beste seniorkoor 
vir laerskole. Op die Kunsvereniging 
se prysuitdeling ontvang hulle ook die 
trofee vir die beste seniorkoor.  Mooi 
so julle!  Ons is baie trots op ons koor 
en julle harde werk en baie ure se 
oefen het beslis vrugte afgewerp.  1

Seniorkoor

‘n 
Groot aantal leerders het hierdie jaar ingeskryf 
vir die kunswedstryd en Voorpos het baie goed 
gevaar.  Altesaam 78 leerders word ingeskryf 
vir die voordrag en 125 items ontvang A++.  

By die prysuitdeling ontvang Iske Jansen van Rensburg 
‘n trofee vir onvoorbereide lees en Alyssa Cloete ontvang 
2 trofeë vir haar voordrag. Alexander Coetzer Kristensen 
ontvang 2 trofeë.  Baie geluk met die puik prestasies. 

In die sangafdeling het 7 kinders ingeskryf vir 41 items 

waarvan 31 items A++ behaal het. Carike Jansen, Isabella 
Parker, Mila Meyer en Alisha Kruger ontvang trofeë by die 
prysuitdeling.

Om die kroon te span ontvang Laerskool Voorpos 3 
trofeë. Ons was die beste in die begeleide sang afdeling, 
die ligte musiek en ons kry die groot trofee vir die beste 
prestasie op alle terreine van die kunswedstryd.

Baie geluk aan al die leerders wat so hard gewerk het en 
so mooi presteer het.  1

Vories het talent

KUNSWEDSTRYD

…
deur

Nadia
Bruyns
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K L E U T E R N U U S

Kleuter kaskenades

Wonder Woman by graad R dogters.

Die graad 
R-maats wil 
ook superhelde 
wees.

Juf. Marizel Coertze, Juf. Tanya Majoor,  
Juf. Mary-Ann Thuynsma en Juf. Leani Read.

Welkom-pakkies vir die graad 
R-maats.

AS EK EENDAG 

GROOT IS...

A
s ek eendag groot is, wil ek graag: “‘n 

pannekoektannie wees, ‘n juffrou word, ‘n 

All Black word, ‘n asbliktrokman wees, ‘n 

skoonmaker wees, meneer Swart wees.” 

Hierdie is van die beroepe wat ons graad R-maats 

gesê het hulle graag eendag wil beoefen. Op 25 

Oktober was dit ‘n voorreg om ons graad R-maats se 

gradeplegtigheid te vier. Groot-oog en skaam-skaam 

het hulle op die verhoog geloop om hulle sertfikate te 

ontvang met hulle togas en petjies. Die maats kon ook 

‘n slot aan ‘n ketting vasbind.  Dit is ‘n tradisie wat ons 

volg hier by Vorieland wat die kleuter se verbintenis 

met Laerskool Voorpos simboliseer.

Hierdie maats is reg vir graad 1!

Ek, as graad 7, wat die aand bygewoon het, was 

sommer hartseer.  Ek het die bekende liedjies gehoor 

en saam gesing en onthou… net so ‘n knipoog terug 

was ek ook so klein en nou gaan ek al amper Hoër-

skool toe. Liewe graad R-maats, geniet elke oomblik 

van jou laerskooldae, neem aan alles deel:  sport en 

kultuur en leer hard, hierdie is die beste dae van jou 

lewe!  1

…
deur 
Anja  

Landman

D
it is nie elke dag dat 120 
blink nuwe gesiggies, 
Captain America én 
Wonderwomen by ons 

skool kan ontmoet nie. Hierdie groot 
geleentheid het plaasgevind op 18 
Oktober toe Voorpos die Graad 1 
Kuierdag vir ons nuwe graad 1’tjies 
van volgende jaar aangebied het.  
Ons nuwe maatjies het met groot 
oë opgedaag vir hierdie dag en het 
alles met verwondering aangestaar, 
veral meneer Johan se groot Captain 
America spiere en juffrou Melissa se 
mooi lang hare.

Ons huidige graad 1’tjies is vroeg 
huis toe en toe kon die nuwe graad 

Super heros  
to the rescue!

1’s hulle nuwe juffrouens gaan 
ontmoet en hulle nuwe klasse bietjie 
verken. Daarna het hulle ook ‘n 
heerlike koekie versier. Terwyl die 
kinders besig was met hulle akti-
witeite kon die ouers meer van die 
skool uitvind in die saal waar meneer 
Swart en juffrou Lombard die ouers 
toegespreek het.  

Liewe maats, ons is baie opge-
wonde dat julle volgende jaar na 
Voorpos toe kom. Dit is sowaar die 
beste skool ooit en ons hoop julle 
is baie gelukkig by ons. Julle het 
elkeen ‘n “superpower”, iets wat net 
jy goed kan doen, ontwikkel dit ten 
volle.  1
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M I E R P L E S I E R

Storie Gedorie (vervolg)
Hier is die (aangepasde) opvolg van Pieter W. Grobbelaar se storie uit sy boek 
Bietjie Baie Bogtery. Kan jy hierdie een ook ontsyfer?
Die antwoord verskyn weer onderaan die bladsy. Sterkte!

… deur  
Heide 
Potgieter

Die S        ie van A3.

met die

ge . Hulle         ,      ,

e skree, wil           om hulle te         t. Toe

moes               ry. Dit         vol, want dit het baie

was        tig. Toe sp       2 van die s  e af. Hulle

swem     ,         ook. A3 het          uitge     .        .  

stuk 2.
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die wa

hy
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hulle
kant

die wa
1
2
3
6

Die Storie van Adrie. Hoofstuk 2. Henk en Adrie moes eendag op die wa dorp toe ry. Dit was met die
tentoonstelling en daar was varke op die wa gelaai. Hulle hond, Kolle, loop saam. As die varke skree,
wil hy opspring om hulle te byt. Toe moes hulle deur ‘n drif ry. Dit was vol, want dit het baie gereën. 
Adrie wou wag tot die middag, maar Henk was haastig. Toe spring twee van die swyne af. Hulle swem 
deur, Kolle ook. Adrie het hulle oorkant uitgevis. Slot.

k n A3 moes dorp toe Ditg.

oons n d was e

loop saam. As die

ge    . A3 wou w8 t            die midd8, m           k

M I E R P L E S I E R

...

tien twaalf
KWART

ELF Antwoorde:
Tien voor twaalf
Half een
Kwart oor elf

Antwoorde:
1. D-i-t
2. ‘n Boek
3. Tong uitsteek

Antwoorde:
1. Bankbestuurder
2. Landmeter
3. Grootprater
4. Afsitter
5. Toeskouer
6. Onderwyser
7. Huishoudster

... 2019 |  Vierde Kwartaal  

M I E R P L E S I E R

Nog nie klaar nie!

Kan jy sê hoe laat dit is?

Raaisels

Wie’s wie?

1. Kooltjie warm,
    Kooltjie koud,
    kooltjie sewe
    dae oud.
    Spel dit met drie letters.

2. Ek het g’n tong,
    dit weet ek wel,
    maar tog kan ek
    ‘n storie
    vertel.

3. Doen ek dit vir die dokter,
    dan sê hy:
    “Mooi so, maat!”
    Maar al die ander mense
    Wil my net skop en slaat.

EEN

1
2

3

4

5

6
7

Hierdie raaisels kom ook uit Pieter W. Grobbelaar se Bietjie Baie Bogtery.
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…
deur

Marcelle 
Duvenhage 

& 
Heide 
Potgieter

O O R D E N K I N G

CrossTraining
deur Liezl Potgieter

D
eur die loop van 
kwartaal 3 en 4 
het ons geleer 
dat ons almal 

die vrug van God se Gees 
in ons het. Maar wat is dit 
nou eintlik en hoe kan ons 
dit dra? Hierdie vrae en 
vele ander was gevra en 
bespreek. Hoe lekker was 
dit om te sien en te hoor 
hoe ons kinders dit begryp 
en verstaan!

Baie dankie vir almal wat kom inloer het by 
CrossTraining! Julle moet lekker rus na ‘n jaar se 
harde werk! Ons sien julle weer in 2020 – elke 
Woensdagoggend 07:00 in die KDP-lokaal. Hou 
ons kommunikasie aan die begin van die jaar dop 
vir meer inligting.

Onthou: ALMAL is welkom!!
Groete, 
Tannie Liezl en Tannie Natasha  1

V
rydag, 18 Oktober 2019 het Skyn (Voorpos  
se CSV) ‘n Familie Pretaand in die saal 
gehou. Daar was ‘n kragonderbreking, maar 
oom Petrus het ‘n kragopwekker opgestel. 

Omstandighede hoef nie perfek te wees vir God se Gees 
om te werk nie, want God se stem is harder as enige 
ander klank!

Ankia, ons jeugwerker, het die ysbreker gedoen en 
CRC se kinderkerk vrywilligers het die lofprysing en die 
les aangebied.

Ons droom GROOT drome vir Voorpos! Baie dankie vir 
almal wat dit ‘n wonderlike lofprysingsaand gemaak het!

Skyn sal steeds volgende jaar op Vrydagmiddae  
plaasvind van 14:00 tot 14:45, in die KDP-lokaal of in  
meneer Hopkins se klas. Hou asseblief kommunikasie 
dop aan die begin van 2020 vir verdere inligting.

Vir enige navrae kontak gerus vir Amanda Marais by 
0825083908.  1

Ons Voorpos-families SKYN!


