
    Junie 2019 | Tweede Kwartaal 11

LAERSKOOL VOORPOS

TEL: (012) 332 2534
FAKS: (012) 332 3055

Junie 2019              Cunninghamlaan 1354  |  Waverley  |  Pretoria  |  0186

Lees Binne
9 10 12 15

Lees Binne
6

AANHOUER WEN! 

Mnr. Swart arriveer op 'n 
Harley by die partytjie.14

-16 Maart het elke 
atleet se droom- 
sportgeleentheid,  
die Suid-Afrikaanse  

Atletiekbyeenkoms, hier in 
Gauteng plaasgevind. Waar daar 
'n wil is, is daar 'n weg en die 
Voorpospersoneel was trots om al 
die Vorie-atlete te vergesel na die 
byeenkoms. Al die atlete het hulle 
harte uitgeleef in die lang dag van 
hardloop, hoogspring, verspring, 
spiesgooi, diskus en gewigstoot.

Na 'n dag van hoop en alewige 
toets van uithouvermoë is ons 
trots om te kan sê dat JM Maritz 'n 
silwermedalje by die o/11 verower 
het. Baie geluk aan al die atlete 
wat deelgeneem het. Ons is baie 
trots op julle! En onthou wat Henry 
Ford gesê het:  
"Whether you think you can  
or whether you can't, you're right." 
Dus is selfvertroue 'n baie mag-
tige ding wat 'n groot krag oor ons 
uitoefen. Glo altyd in jouself, want 
as jy dit glo kan jy dit doen.   1

JM Maritz het 'n silwermedalje verower by die Suid-Afrikaanse Atletiekbyeenkoms.

…
deur

Marianne
Roos
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K A N T O O R N U U S

UIT DIE
    hoof  se kantoor

na oplossings te soek. 
Daar is ‘n reuse verskil tussen onder-

steun en oorneem. Vergesel jou kind 
na die biblioteek om inligting te soek. 
Soek saam met jou kind op die internet 
na inligting of prente. Wys jou kind op 
taalfoute en laat hy dit korrigeer voordat 
hy die werkstuk inhandig. 

Prakties impliseer dit dat die ouer in 
die eerste plek moet verseker dat sy 
kind ‘n defnitiewe huiswerk roetine en 
leerroetine het. Maak seker jou kind het 
‘n stil plek om te werk. Ouers wat hul 
kinders lei om hul tyd effektief te bestuur 
deur beplanning, spaar hulself die 
frustrasie van take wat op die nippertjie 
aangepak word, toetse waarvoor nie 
deeglik voorberei word nie en tuiswerk 
wat haastig oppad skool toe afgeram-
mel word.

Wat  is die doel van huiswerk?
By ons Vories is huiswerk ‘n baie 

belangrike bousteen om ons kinders nie 
net voor te berei vir die hoërskool nie, 
maar vir die volwasse wêreld. Kinders 
wat leer om te beplan, wat geroetineerd 
is en hard werk om sukses te behaal, 
word toegewyde volwassenes wat ‘n 
aanwins in die samelewing is. 

Elke kind se middagprogram be-
hoort uit die volgende drie komponente 
te bestaan: huiswerk, studiewerk en 
leerwerk.

Huiswerk
1. Die hoofdoel van huiswerk is om be-

grippe en vaardighede wat in die klas 
aangeleer is, vas te lê. Deur sinvolle 
vrae te vra, kan ek as ouer bepaal of 
my kind begrippe wat vandag in die 

klas behandel is, bemeester het. 
2. Klaswerk wat nie gedurende klastyd 

voltooi word nie, word outomaties as 
huiswerk beskou. Dit is dus belangrik 
om u kind se boek te neem en te kyk 
wat in die klas behandel is en wat 
onvoltooid is. Kinders wat afwesig is 
of gedurende skoolure vroeg uitgete-
ken word, moet self die verantwoor-
delikheid neem om verlore klaswerk 
in te haal. Daarom ontmoedig ons 
reeds van kleins af ouers om dok-
tersafsprake gedurende skoolure te 
maak. 

3. Nuwe inoefening werk soos deur die 
onderwyser versoek.

4. Voltooiing van werksopdragte, 
navorsingsopdragte, assesserings- 
opdragte, toesprake en praatjies.

5. Dagboek beplanning. Dit is baie 
belangrik dat kinders hulle dagboeke 
bestuur en so tydsbestuur leer. Take 
en ander werkopdragte moet vooraf 
op die huiswerkrooster beplan word. 

Studeer
Studeer is die belangrikste aspek van 
enige kind se akademiese vorming.
1. Hier is die leerder se selfkennis be-

langrik sodat die leerder volgens sy 
breinprofiel en persoonlike voorkeur 
kan studeer.

2. Dit is waar die kind die kernwoorde 
vir opsommings moet identifiseer. 
Hierdie is die geleentheid om die 
breinkaarte, grafieke en opsommings 
saam te stel. 

Om dit te doen gebruik ons die “O 
VLOK H”- metode:
• Ondersoek die hoofstuk

• Skryf vrae vir elke opskrif of sub-
opskrif neer

• Lees die inligting paragraaf vir para-
graaf deur

• Opteken van inligting: selekteer ‘n 
metode om notas aan te teken en 
teken inligting aan

• Voordrag van belangrike inligting in 
die paragraaf

• Hersien die hoofstuk se inligting
3. Alle vakreëls, -begrippe en -formules 

word neergeskryf. Rympies sketse 
en grafieke maak leer dan maklik en 
terselfdertyd genotvol.

Leerwerk
Hierdie proses is waar herhaling plaas-
vind. 

Leer = Herhaal... herhaal... herhaal
Ongelukkig is daar geen hysbakke na 

sukses nie. Ons almal weet dat sukses 
slegs behaal kan word deur hard te 
werk.

Kom ons as Vorie-ouers vat saam 
met die skool hande en skep ‘n mid-
dagskedule wat ons kinders leer om 
geroetineerd te werk en te leef. Met ‘n 
vaste roetine en goeie waardes skep 
ons die boustene vir ’n blink toekoms vir 
ons kinders.

William James het gesê: 

“Die grootste ontdekking van 
my generasie is dat ‘n mens 
jou lewe kan verander deur 
die ingesteldheid van jou  

verstand te verander.”

MARIUS SWART
Hoof

D
ie afgelope 
kwartaal het talle 
ouers, leerders 
en personeel in 

my kantoor ‘n draai kom 
maak oor akademiese 
aangeleenthede, en telkens 

het die gesprek begin of 
geëindig by die woord 
HUISWERK. Jy hoef maar 
net die woord “huiswerk” op 

GOOGLE in te tik om ‘n hele 
reeks artikels raak te loop wat 

die voor- en nadele van 
huiswerk uitspel. 

Ons is by Laer-
skool Voorpos 

Ek, my kind en HUISWERK
in die bevoorregte posisie om hande 
te kan vat met gemotiveerde en onder-
steunende ouers. Tog is dit kommer-
wekkend om te sien dat ons negatiewe 
inskrywings oorheers word deur “huis- 
werk nie gedoen nie”; ‘n volle 800 keer 
vir die afgelope twee kwartale.

Miskien lê die oplossing in die feit dat 
ons eers die doel van huiswerk moet 
verstaan, asook watter rol ek as ouer 
behoort te vertolk.

In ‘n artikel “Wie se huiswerk is dit en 
wie moet dit doen?” skryf Adel Jacobs 
en Marésa Viljoen van die SAOU se 
Professionele Ontwikkelingsdienste dat 
navorsing toon dat ouers wat te veel 
beheer wil uitoefen, eintlik die teenoor- 
gestelde vermag. Die ouer wat namens 
die kind alles wil doen, ontneem die kind 
van intrinsieke motivering en dikwels 
ervaar hierdie kinders dat hulle nie goed 
genoeg is nie. Kinders leer deur self te 
werk ‘n waardevolle lewensles, naamlik 
dat sukses die vrug is van harde werk 
en toewyding. Ouers wat dus die  
spreekwoordelike pen uit die hand van 
die kind wil neem, ontneem hul kinders 
van hierdie waardevolle lewensles. 
Miskien is die belangrikste reël: Moenie 
iets vir jou kind doen wat hy self kan 
doen nie. 

Wat  is dus my rol as ouer? Die rol 
van die ouer kan kortliks in twee woorde 
opgesom word: HULP en ONDER- 
STEUNING. 

Hierdie twee begrippe impliseer dat 
ek as ouer raad sal gee, sal luister as 
my kind vrae vra, sinvolle vrae sal stel 
om my kind na die oplossing te lei en 
bereid sal wees om saam met my kind 
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UIT DIE
miershoop …

deur
Marcelle 

Duvenhage 
& 
Heide 
Potgieter

R E D A K S I O N E E L

Een, twee, drie, winter!

S
joe, wat ‘n kwartaal! Van AMESA tot eksamen, van 
redenaars tot kaskar en van somer tot winter.  
Hierdie was ‘n kwartaal van hard leer en konsen-
treer, een van die “laastes” vir die graad 7’s (maar 

darem nog ‘n hele halwe jaar wat voorlê). Hulle sê mos: 
“EENKEER ‘n Vorie, ALTYD ‘n Vorie!”

Ons almal voel die winter om die draai: ons dra al  
baadjies, sweetpakke en skoene! Totsiens, kaalvoet loop 
en kortmouhemde, swem en balskop. Hello, dik komberse 
en warm Milo in die hand!

Die kaskar was ook maar lekker koud, maar net ‘n rond-
te om die baan later en almal was weer vuur en vlam. Daar 
was unieke krete en opwindende rondtes – dankie vir al die 
ouers se ondersteuning en al die vorie-vriende vir ‘n lekker 

en suksevolle kaskar!
Baie geluk aan die rugby-, tennis-, skaak- en netbal-

spanne. Ouers wat langs die baan skree en ondersteun: 
“Boeta, kap hom!” “Sussa, trap vas!” motiveer ons altyd om 
verder te speel en vorentoe te gaan. Sover ons weet is ‘n 
paar spanne reeds ligawenners: baie geluk en hou so aan!

Baie sterkte vir Juffrou Suné Roos en Juffrou Nadia 
Kamfer met hul troureëlings, en is Juffrou Christie se 
dogtertjie nie te oulik nie? Ons sien uit om die dubbel  
bondeltjies liefde te sien waarmee Juffrou Bianca geseën 
gaan word.  

Ons weet sommer julle rapporte lyk goed en geniet die 
vakansie.

Sien julle in kwartaal 3! 1

Olivia & Aiden Laila
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V O R I E N U U S

Kaskar3, 2, 1... …
deur 
Elrie 
Smit

H
ierdie jaar se Kaskar, het op 7 
Junie 2019 op Laerskool Voor-
pos se rugbyveld plaasgevind. 
Kaskar het in die jaar 2010 

begin. Juffrou Carli Liebenberg is die 
hooforganiseerder van die Kaskar en 
doen dit al vir nege jaar. Volgens juffrou 
Carli is dit harde werk, maar sy geniet 
elke oomblik daarvan.  

Op die dag van Kaskar, is die Vorie- 
leerders heeltemal uit hul kassies uit. 
Kan die skooldag net vinniger verby 
gaan, sodat hulle net kan Kaskar hou! 
Na skool het aangebreek en vinnig- 
vinnig is die rugbyveld met ‘n kleurvolle 
lappieskombers bedek. Die verskillende 
klasse se kuipe is reeds opgeslaan en 
ouers hardloop rond om dadelik met 
die opmaak van die kuipe te begin. Die 
graad 1’s wie se eerste Kaskar aange-
breek het, kyk met groot opgewonde oë 
na die kaskarre wat in die middel van 
die veld geparkeer staan.  

Die Kaskar is eintlik dié geleentheid 

   My 
Rocketeers
   My 
Rocketeers
L E A R N I N G  S U P P O R T  C E N T R E

A d e l e  R o o s
0 8 2  8 7 0  4 6 0 3

m y r o c k e t e e r s @ g m a i l . c o m
7 8  M a n n  S t r e e t ,  R i v i e r a  0 0 8 4

`

Besoek ons webtuiste!www.myrocketeers.com

Ons is ‘n leerder ondersteuningsentrum waar 
ons streef  om jou kind te help reik na die sterre 
deur doelgerigte, individuele ondersteuning te 
bied in spesifieke areas.

 ONS DIENSTE:

 • Taal en wiskunde ondersteuning

 • Leesterapie - Phono-GraphixTM

 • Studieleiding
DIENSTE IN 

AFRIKAANS & ENGELS
BESKIKBAAR

vir sekere spanne, as ‘n mens kyk hoe 
op-en-af van die die leerders spring. 
Julle verstaan nie, die energie wat die 
hele dag tydens skooltyd in toom gehou 
moes word, moet nóú uiting kry! Net 
nog die opening en verwelkoming. Die 

onderwysers moet soos altyd eers na 
die binnekant van die baan, oorkant 
hul klas in ‘n merke-gereed-posisie hul 
plek inneem en wag vir die fluitjie om 
te blaas. Kom aan!!! Blaas tog net die 
fluitjie!!! Uiteindelik het Kaskar 2019 
aangebreek!!! Vir die volgende twee ure 
was dit net om en om en om en om én 
om die baan. 

Groot was die teleurstelling toe die 
fluitjie weer blaas om die einde van die 
kaskarwedren aan te kondig. Wat ‘n  
fantastiese LEKKER belewenis!!! 

Die wenners en naaswenners is 

op die skool se kalender! Die belangrik- 
ste van die hele dag, is die klas se 
kaskarnaam, die T-hemp waarop die 
kaskaarnaam gedruk word en die 
kaskarkreet. Die tellinghouers begin 
na die tafels beweeg... ‘n bietjie stadig 

BO: Mnr. Johann Venter,  
Mnr. Niel Hopkins en  
Juf. Erika van der Merwe.
LINKS: Juf. Alexandra Miller 
is betrap waar sy aan iets 
lekkers smul!

Ons Vories was ene glimlagte!

Juf. Bianca Jansen van Rensburg se graad 2L klas, die Turbo-span het Juf.  
Mariette Bosua se hart baie bly gemaak.

Juf. Carli 
 Liebenberg en 

haar spannetjie.

Blaai om
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V O R I E N U U S

Leer meer oor ons
Vorie-assistente! …

deur
Thalia 
Cloete

Mnr. Morné 
Die meeste kinders ken hom omdat 
hy inskrywings lees, maar hierdie is 
‘n meneer met ‘n hart van goud. Hy 
hou van krieket en is nie skaam nie. 
Meneer Morné het altyd ‘n glimlag op 
sy gesig en as jy sy aansteeklike lag-
gie hoor, weet jy dadelik dit is hy! Mnr. 
Morné is mnr. Kemp (gr. 7 Afrikaans) 
se assistent. 

Juf. Dalmarie
Teen die tyd ken almal haar al as 
Juffrou Elsa, omdat haar hare soos 
Elsa van Frozen s’n lyk. Sy sal kwaai 
wees met jou as sy moet, so dit sal 
beter wees vir stoute kinders as hulle 
aan haar goeie kant kom! Juffrou 
Dalmarie werk baie hard en sy is altyd 
bereid om ons by die skool te help. 
Sy is onder andere juffrou Katie en 
Liezell Bezuidenhout se assistent, 
waar sy onderskeidelik by graad 4 en 
6 betrokke is. 

Juf. Elske
Arme juffrou se naam word nogsteeds 
partykeer met ń -sh klank uigespreek 
al is sy nou al lank hier in die Vorie- 
familie. Juffrou Elske was verlede jaar 
Dr. Fraser se assistent en is hierdie 
jaar by juffrou Erika. Sy is baie lief vir 
kinders en jy kan haar in die reke-
naarklas vind, waar sy nog een van 
haar talente beoefen en vir ons meer 
van rekenaars leer. 

Ek hoop julle weet nou al bietjie meer 
oor hierdie onderwysers. 1

O
ns onnies is die mense waarmee ons elke dag werk, daarom is dit 
nodig om hulle te ken om te weet wat hulle by ons skool doen. Hier is 
bietjie oor 3 van ons assistente by die skool. 

Lee-Anne Smidt (gr 5L) dink dat die 
kaskar in die somer gehou moet word, 
want dan kan ons almal lekker roomys 
eet.

Chantel Makkink (gr 6V) sê dat 
die kaskar vir haar lekker was en dat 
dit boon-op haar verjaarsdag was.

Milan Joubert (gr 2P) sê dat  
daar nog ‘n stalletjie moes wees  
wat roomys verkoop. Milan sê ook 
dat sy dink die kaskar moes eerder  
in die lente wees, want dan is dit 
lekker warm.

Klarinda Vermeulen (gr 7L) sê 
dat dit vir haar lekker is om saam 
met haar klas vir die laaste keer in 
Voorpos kaskar te kan geniet.

Carike Jansen (gr 7V) sê dat sy  
‘n lekker laaste jaar, kaskar gehad 
het maar dat dit baie hartseer is om 
te gedink het, dat die haar laaste 
kaskar is.

MJ Taljaard (gr 3S) sê dat die 
kaskar baie lekker vir hom was.

Divan Jv Rensburg  (gr 1L) sê dat 
sy eerste kaskar baie lekker was en 
hy het baie pret gehad.

aangekondig. Juffrou Nadia Kamfer se graad 
7V klas, die Eskomplicated-span, het die by 
die seniors die meeste aantal rondtes (ongeag 
leerdergetalle) gehad en Juffrou Carli Lieben-
berg se graad 2P klas, die Kaskarnallies, het die 
meeste aantal rondtes (ongeag leerdergetalle) 
by die Juniors gewen. Juffrou Bianca Jansen 
van Rensburg se graad 2L klas, die Turbo-span, 
het die  gemiddelde rondtes per leerder by die 
juniors gewen en Juffrou Katie van den Berg se 
graad 4L klas, die Blue Buddies, die gemiddelde 
rondtes per leerder by die seniors verower. 1

Mnr. Johann Venter en Mnr. Stefan Lotter met drie van hulle kaskarspan. 

Hier raak dit baie plesierig! 

Van vorige bladsy
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V O R I E N U U S

Vories besoek die kerk
WAT 'n voorreg

Die seniorkoor het pragtig gesing.

HOOFFOTO en INLAS: Al die 
Vories het in die belangrike dag 
gedeel. BO: Ons juniorkoor het 
ook opgetree tydens die diens.

Graad 2 maats het gehelp met die Hemelvaart-diens.

O
p 30 Mei met het al die Vories vroeg 
die oggend in netjiese rye na NG Kerk 
Waverley-Oos gestap om Hemelvaart te 
gedenk. Dit is ‘n jaarlikse instelling dat die 

graad 2’s die leiding neem op hierdie besondere dag.
Die program het stiptelik om 08:00 begin en was 

met soveel sorg uitgewerk en aangebied. Koorsang van die 
junior- sowel as die seniorkoor het die regte stemming aan 
die dag verleen. Die gemeente het ook geleentheid gehad 
om die Here te loof. As ‘n groep het die graad 2’s interessante 
feite gegee oor die drie hoofgroepe waarin Luke Howard 
wolke geklassifiseer het, maar juffrou het uitgewys dat daar 
‘n spesiale wolk was wat Jesus weggeneem het. Hierdie wolk 
het ‘n silwer randjie, want daar is ‘n belofte dat Jesus gaan 
terugkeer en ons moet gereed wees vir Sy koms.

Ds Jacques Myburgh se boodskap het so mooi hierby 
aangesluit. Skriflesing was uit Johannes 14:1-9 & Handelinge 
1:9-12. Hy het op ‘n gepaste wyse verduidelik waarom Jesus 
aarde toe moes kom; sterf en uiteindelik hemel toe gaan om 
vir ons ‘n plek te gaan voorberei. Hy het dit ook beklemtoon 
dat ons gereed moet wees as Jesus weer terugkom en het 
afgesluit met Handelinge 1:11.

“Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem 
is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien 
opgaan het.” 1

…
deur

Nadia
Bruyns

Wat is op die “spel“

E
lke jaar kry Vories die geleen-
theid om mekaar die stryd aan 
te sê en swaarde te kruis met 
die jaarlikse spelkompetisie.  

Leerders van graad vier tot sewe word 
gekies om eers in graadverband deel 
te neem, sodat bepaal kan word wie 
dring deur om teen mekaar dit uit te 
spook.  Die uitslae lyk soos volg: 
Graad vier: Jayden Naude en 
Telanie Theron 
Graad vyf:  Alexander Coetzer  
Kristensen en Jadon Diedericks                               
Graad ses: Marianca Kumm en Talia 
Cloete 
Graad sewe: Lian Pieterse en Amber 
Haines

Marianca Kumm is aangewys as 
die algehele wenner.  Die eerste en 
tweede plekke, van graad ses en  
sewe, dring dan deur na die ATKV 
Spelathon.  Die ATKV Spelathon vind  
19-23 Augustus plaas.  Ons hou ons 
spellers dop! 1

…
deur 

Regard Janse 
van Rensburg

K U L T U U R
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…
deur

Kathleen 
Taljaard

K U L T U U R

…
deur 
Lillia

Joubert

V
ories tree met 
trots op by die 
Winterkonsert 
van die Ja-

karanda Kinderkoor.  
– Mnr. M. Swart

Die Jakaranda Kinder-
koor Winterkonsert word 
jaarliks aangebied in die 
Musaion Teater op die 
Hatfield Kampus van die 
Universiteit van Pretoria. 
Die Jakaranda kinderkoor, 
bestaan uit 90 lede tussen 
die ouderdomme 6 en 16 
jaar en word gekies uit 58 
Pretoriaanse skole, o.a. 
Laerskool Voorpos.

Ons skool het Woensdag, 15 Mei 
2019 deelgeneem aan die derde 
aand van die konsert saam met 
Laerskool Anton van Wouw, Laer-
skool Garsfontein en Laerskool 
Lynnwood. Bronberg Kinderkoor en 
die UP Kodàly Akademie het ook ‘n 
demonstrasie gegee van waarmee 
hulle besig is. Daar is altesaam 6  

aande van die konsert.
Die koor is weereens deur die 

bekwame Juffrou Magda Huisamen 
begelei, met juffrou Ansie wat agter 
die skerms bedrywig was. Een van 
ons Gr.5  koorlede, Mia Dingeslstad, 
sê hulle het baie hard gewerk aan 
voorbereiding en sy was heel op 
haar senuwees voor die vertoning, 
maar dit was op die ou einde baie 

lekker en sy sal dit graag weer  
wil beleef.

Daar was baie koorouers as 
toeskouers en ons Skoolhoof Mnr. 
Swart was ook daar. Volgens een 
van ons koormammas (Me. Tillie 
Kristensen) het ons Vories geskitter 
met harmonieë wat sag op die oor 
val. Hou so aan Vories, ons is baie 
trots! 1

Die massakoor tydens hulle optrede by die Winterkonsert.

Die Voriespel wenners: Leané Theron, Alexander Coetzer- 
Kristensen, Marianca Kumm en Lian Pieterse.

Vories en die 
Jakaranda Kinderkoor 

sing gehore warm dié winter

Van Interskole tot ATKV
Passie, adrenalien, uithouvermoë!

D
ie Interskole Redenaarskompetisie het op Dinsdag 9 April plaasgevind. Dit was hier by 
ons Voorpossaal aangebied en sewe uitblinker-redenaars van ons skool het deelgeneem. Daar was alte-
saam 4 deelnemende skole. Baie geluk aan Shane Swanepoel (Gr.5) en Mila Meyer (Gr.4) wat eersteplek-
ke tydens die Interskole behaal het. Shane vertel dat hy bietjie skrikkerig was om voor so baie nuwe en 

vreemde mense te praat, maar onthou, “Wen is nie alles nie”. Geluk aan Anlorise Slabbert (Gr.2) en Mieke Krynauw 
(Gr.3) met julle tweedeplekke. Ons is baie trots op die leerders en hoop julle geniet die kompetisies wat voorlê en 
verbeter julle persoonlike bestes! 1

…
deur 
Lillia

Joubert

V
ories se spelvaardighede is op Donderdag, 9 
Mei op die proef gestel. Die geleentheid was ‘n 
reuse sukses en deelnemers het hulself goed 
gekwyt van hul taak. Die wenners is soos volg:

Graad 4: Leané Theron
Graad 5: Alexander Coetzer-Kristensen
Graad 6: Marianca Kumm
Graad 7: Lian Pieterse

Spel kan Vories spel! Die volgende leerders se taalver-
nuf gaan ten toon gestel word by die jaarlikse ATKV- 
Spelathon kompetisie tydens die Gauteng uitdunrondtes 
wat in Augustus plaasvind:
Graad 6: Marianca Kumm; Thalia Cloete
Graad 7: Lian Pieterse; Amber Haines

Baie sterkte Vories! Ons hou duim vas vir min spel-
foute! 1

V-O-R-I-E-S-P-E-L VAT VLAM

o/11: Lilia Joubert, tweede plek.

…
deur 

Amber 
Haines

O
m die regte skuif te 
maak vat baie kon-
sentrasie. Só moet 
ons skaakspelers hard 

konsentreer om die regte skuif te 
maak. Skaak is ‘n sport wat jou 
deursettingsvermoë leer en jou brein 
ontwikkel. 

Hierdie jaar het 13 spelers deel-
geneem aan die individuele streek-
liga op 2 Maart waarvan 9 spelers 
deurgedring het na die individuele 
Distrikkampioenskappe. Ongelukkig 
het Tshwane-skaak laat weet dat 
geen o/9 spelers hierdie jaar gaan 
kan deelneem nie (redes onbekend).
Tydens hierdie Distrikkampioen-
skappe het Lilia Joubert span gekry 
vir Gauteng, maar weereens kan sy 
nie aan die Gautengkampioenskappe deelneem nie, aange-
sien Gautengskaak slegs hoërskoolspelers stuur. 

Voorpos was die jaar gasheer vir die skoleliga, wat op  
11 Mei gehou is.
Ons het 13 skole hier by ons gehad; 34 spanne; 238  
spelers. Dit was 'n baie suksesvolle dag.  Ons o/9 span en 
die dogterspan dring deur na die Distrikfinaal wat op 20 Julie 
by L/S Wonderboom gespeel word. 

Voorpos het 'n Senior- en 'n  
Juniorspan ingeskryf vir die Arnold 
Classictoernooi wat op 17 en 18 Mei 
by die Convention Centre in Sand-
ton gespeel is. Die Seniorspan het 
deurgedring na die finaal en het 4de 
geïendig.

Met uiters bekwame afrigters, 
René de Beer en Juffrou Thuynsma 
gaan Voorpos skaak van krag tot 
krag en ons is baie trots op al ons 
skaakspelers! Gaan loer gerus in by 
hulle, dalk is jy die volgende Magnus 
Carlsen of Lilia Joubert. Oefening 
vind plaas op Maandae en Woens-
dae vanaf 14:00 tot 15:00.

Ek het ook by Amelia Pretorius 
inloer en uitvind of skaak nie vervelig 
is nie en hoekom sy skaak speel. Sy 

sê skaak is baie uitdagend en dat nie een wedstryd dieself-
de is nie, elkeen het sy uitdagings. Amelia het ook vertel dat 
‘n mens goeie tegnieke leer en dat dit lekker is om ‘n maat 
onkant te vang en daarom raak dit nie vervelig nie. Skaak 
sal altyd vir haar lekker bly.
Nou ja na die insiggewende onderhoud kan ek nie anders as 
om te sê … Skaakmat! 1

Maak ‘n skuif…
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S P O R T

…
Iske

Jansen van  
RensburgSwemmers is wenners

SKRUMTYD!

D
ie proewe vir Bloubul 
Rugby het vanaf Donder-
dag 11 April 2019 tot Mei 
2019 geduur. Voorpos het 

7 o/12 en 15 o/13 seuns daarheen 
gestuur, waar hulle vasberade en 
doelgerig gespeel het om die span 
te haal.

Alro le Roux is in die o/13 XV-Tal 
span opgeneem. Hy het tussen  
16-19 Junie na Sasolburg getoer, 
waar hy verder gespeel het. 

Tydens al die proewe het beide 
spanne goeie spanwerk getoon, 

G
edurende ons afgelope 
swemseisoen het van ons 
swemmers uitsonderlik 
geswem. 

Armand Smit het in die Intergala 
baie goeie punte behaal. Hy het in sy 
vryslag-item ‘n eersteplek verower. 
Hy het ook aan borsslag deelgeneem 

en het soos altyd ‘n goue medalje 
gekry. Armand en sy span het met die 
vryslagaflos en met die wisselslag- 
aflos ‘n eerste plek gekry. Met sy 
deelname op NTS-Vlak 2 het hy baie 
goed presteer en het die volgende 
plekke behaal:

 200m Wisselslag is hy in die finaal  

 en het sy tyd met 12 sekondes  
 verbeter.

 100m Vryslag was hy 14de uit 35  
 swemmers. Hy het sy tyd met 3,40  
 sekondes verbeter. 

 200m Vryslag is hy ook 14de uit  
 20 swemmers en het sy tyd met 6  
 sekondes verbeter. 

 50m Vlinderslag is Armand 18de  
 uit 30 swemmers. Armand het sy 
tyd met 3,25 sekondes verbeter. 

Thalia Cloete het by die Intergala 
in rugslag ‘n tweedeplek verower en 
haar swemspan het in die wisselslag 
‘n eersteplek gekry. Thalia het in die 
vakansie ook deelgeneem aan die 
NTS-Vlak 1 swemgala. Hier is haar 
prestasies:

 50m Vlinderslag - 1ste
 50m Vryslag - 3de
 100m Borsslag - 1ste
 100m Vryslag - 5de
 50m Borsslag - 1ste
 200m Individuele wisselslag - 1ste
Thalia het die meeste punte behaal 

vir ‘n 12-jarige dogter. Baie geluk 
Thalia, ons is bitter trots op jou.  1

Vories presteer in die swembad.

Alro le Roux

D
it is wat jy hoor by die Bulletjierugby.

Daar word nie mekaar geduik nie, maar wel 
gerip. Daar is ‘n band om die speler se lyf met 
flappe wat afgetrek moet word. 

Bulletjierugby begin in die 2de kwartaal en ek dink dit is 
vir hulle ‘n groot hoogtepunt.

Wel, dit wat ek van rip-rugby weet is baie gevaarlik so 

ek trek toe vinnig vir Hanru Redelinghuys genader om my 
meer te vertel van die sport.

“Ek geniet Bulletjierugby vreeslik. Ons oefen Maandae 
en Woensdae vanaf 17:00 tot 18:00. Dit hou ons fiks en 
ons leer met elke oefening nuwe dinge en hoe om as ‘n 
span beter te speel.

Ons speel al ons wedstryde op Saterdae wat dit maklik 
maak vir ons ouers om ook daar te wees. Dit is dan soos ‘n 
gesinsdag. Al die pappas, mammas, oupa’s en ouma’s is 
daar.  Julle moet hoor hoe skreeu die mammas. 

Met Bulletjierugby hou ons nie eintlik telling nie. Ons 
speel vir die pret en tegniek van rugby.

Met rip-rugby moet ons die ander span heeltyd rip en 
keer dat hulle nie ‘n drie kan druk nie. Dan moet ons weer 
probeer hardloop sonder dat hulle ons rip en ons weer ‘n 
drie kan druk.

Dit is altyd lekker om te wen, maar ons twee afrigters 
Oom Ernst en Oom Anton het ons mooi geleer dit gaan nie 
oor wen of verloor nie. Dit gaan eerder oor jou hart en hoe 
jy die maatjies op die veld hanteer en as ‘n span speel. 

Hierdie jaar is my laaste bulletjierugby. Volgende jaar 
speel ons ‘’tackle’’ rugby en ek kan nie meer wag nie en wil 
altyd rugby speel.
Mamma sê al klaar ek moet nie seer kry nie en pappa dat 
ek nie ander moet seer maak nie. … Stilte.. na ‘n gedink .. 
Maar ek sal mos nou nie aspris wees nie…’’   1

…
deur

Kathleen 
TaljaardRip… Rip… Rip!!

Die bulletjie speel sy hart uit.

…
deur

Marianne
Roos

goeie voorbeelde gestel en die skool 
se naam hoog gedra. Elke speler het 
sy beste gegee, sy hart uigespeel en 
nooit moed opgegee nie. Ons is baie 
trots op julle! Hou so aan! En onthou:

"Players win games, 

teams win  

championships." - 

Anoniem

ONS HET DIT, ONS HET DIT
ONS IS GEBORE MET DIT
ONS KAN ONS KAN
ONS IS DIE WENSPAN

S
o sing die netbaldogters voor ‘n wedstryd. Ons 
netbal het met goeie gees afgeskop en die 
dogters kon nie wag vir die ligas om te begin nie. 
Vories het netbal lekker gemaak. 

Die 0/8 en 0/9 netbalspanne het hierdie jaar ouderge-
woonte mini-netbal gespeel en het dit vreeslik geniet.  
Hierdie dogters het ‘n mini-netbaldag by Laerskool Villie-
ria gehad en die glimlagte was duidelik op die dogtertjies 
se gesigte! 

Die uitslae van die ligas van die groter dogters is soos 
volg:

0/10 A- 4 de
0/10 B- 3 de
0/11 A- Wenners
0/11 B- 2 de
0/12 A- 2 de
0/12 B- 5 de
0/13 A- 2 de
0/13 B- Wenners
Geluk aan die twee spanne wat as wenners uit hierdie 

stryd getree het, ons is baie trots op julle. Baie dankie 
aan al ons netbalonderwysers se harde werk in die kwar-
taal. 1

…
deur 

Annemieke
PienaarNETBAL IS LEKKER
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K L E U T E R N U U S

Kleuter kaskenades

Die "prinsespaleis" waar almal lekker kan speel.

D
ie opedag is die dag waar ons Vories die 

kans kry om vir ander mense te wys wie 

ons is. Hoe ons die kinders leer en veral 

wat ons alles doen hier by Voorpos. Op  

14 April het ons almal reggestaan, veral vir die  

nuwe Graad R-maatjies en hul ouers.  

Daar was baie stalletjies... Tennis, Horseworx, 

kleutermusiek, pottebakkery, gimnastiek, akrobaat, 

Dance Mouse, minigolf, Action Ball en Miki Maths. 

Alles buitemuurse-aktiwiteite wat hier by ons skool 

vir die Graad R-kinders aangebied word.   

Groot was die opwinding en almal het geweet wat 

om te doen, maar... toe begin dit reën, of sommer 

soos ons almal gesê het, dit het begin sous. Strome 

water was orals en ons was bang almal gaan weg-

bly. Almal moes keer dat die wind nie die Gazebo’s 

en klankstelsel eerste gryp nie. En toe... kom hulle: 

rye op rye van nuwe, opgewonde en nat gesiggies 

en hulle ouers. Ons huidige trotse Graad R’e het te 

pragtig vir die gaste gesing en sommer vinnig was 

almal en hul sambrele ingebondel in die skoolsaal.

Juffrou Annelie Lombard het almal verwelkom  

en Meneer Marius Swart aan almal voorgestel wat 

die program verder aangebied het. Anja Landman 

(hoofmeisie) en Alro le Roux (hoofseun) het die ver- 

rigtinge geopen deur voorlesing en gebed. Hierna 

het ‘n program gevolg waar die verskillende sport-

soorte wat by Voorpos aangebied is, ten toon gestel 

is: tennis, netbal, rugby, skaak, atletiek en swem.  

Elke besoekende maatjie het ‘n koevert met 

‘n gekleurde handjie gekry en het daarna in die 

gekleurde groepe rondbeweeg deur die skool om 

sommer eerstehands te sien waar hulle nuwe klasse 

gaan wees.  
Volgens Juf Nelia Snyman was die oggend ‘n 

groot sukses ten spyte van die reën en sy glo die 

ouers kon die hartklop van ons kleuterskool voel 

klop.  Hier is die kleuters ware kinders wat deur mid-

del van speel sommer gou baie slim word. 

Maatjies, ons sien baie uit om julle volgende jaar 

hier te sien en julle vining deel te maak van ons 

Vorie familie! 1

…
deur 
Anja  

Landman

EK IS LIEF VIR VORIE LAND…
dis lekker hier by Vorieland

Juf. Annelie Lombard gesels met die ouers en stel die kleuterskool 
personeel bekend.

LINKS BO: Vorie-maats is trots op die aktiwiteite van ons skool. 
BO: Mnr. Morné en die Bulletjie-rugby bulletjies.
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M I E R P L E S I E R

Skaap-Skeer Salon
Soek die volgende items in die prentjie: ‘n tas, ’n snytjie pizza, ‘n weerligstraal,  
’n koppie, ‘n slang, ’n seilboot, ‘n flitslig, ’n springmielie, ‘n stewel, roomys op ’n horinkie, 
‘n ring, ’n kwas, ‘n blaar, ’n potlood, ‘n bak, ’n piesang, en ‘n ster.

…
deur

Marcelle 
Duvenhage 

& 
Heide 
Potgieter

ring

roomys

seilboot

slang

bak

blaar

flitslig

ster

piesang

koppie kwas springmielie pizza tas stewel potlood weerligstraal


