
 
Geagte ouers en vriende van Parel Vallei 
 
Die dae word korter, die blare verander kleur en elke nou en dan daal die kwik so ‘n 
bietjie. Dit is duidelik besig om herfs te word en daarmee saam kom die belofte van 
reën. O, stuur ons net so ‘n bietjie reën. Vriende, ons moet alles in ons vermoë doen 
om deur hierdie waterkrisis te kom en water NOOIT weer as vanselfsprekend 
aanvaar nie. Die heel beste tyd om water te bespaar is wanneer die damme vol is, 
want dit is onmoontlik om iets te spaar wat jy nie het nie. PV ondersteun alle pogings 
om water te bespaar en daarom het ons die installasie van opskietsproeiers 
goedgekeur om ons velde en atletiekgronde in puik kondisie te hou.  Ons begin 
eersdaags met hierdie projek en sien uit na groen velde wat vir ewig sal hou. 
 
Ek is nou al amper drie jaar by PV en ek is beslis meer in voeling met die rol wat PV 
in die breë gemeenskap speel (Stellenbosch en omgewing ingesluit). Om bande met 
ander skole, besighede en tersiêre instellings te smee is baie opwindend en help ons 
om ons tieners vir jong volwassenheid voor te berei en so ook die arbeidsmark. Dit is 
so belangrik dat ons elke moontlike geleentheid vir die kinders bied om te groei en 
toegang tot tersiêre instellings te verkry.  
 
‘n Skool se sukses word deur die samewerking van drie partye bewerkstellig: die 
skool, die kind en die ouer. Die skool is die “kundige” met betrekking tot onderwys, 
die ouer met betrekking tot die grootmaak van die individuele kind, maar die kind is 
daarvan oortuig dat hy/sy die “kundige” op die gebied van ALLES is. Dit is hierdie 
benadering van die kind wat die grootste struikelblok in sy/haar groei is. Hierdie 
tendens kom duideliker in die huis as by die skool na vore - ek is ook ‘n ouer! Ouers 
maak staat op die skool om die waardes wat by die huis geleer word te ondersteun 
en die omgekeerd is ook waar. Hierdie samewerking is van kardinale belang in ons 
poging om sterk, selfversekerde, ingeligte jong volwassenes die wêreld in te stuur.  
 
Parel Vallei streef daarna om die beste moontlike fondasie vir ons kinders neer te lê 
en ek glo in ‘n paar basiese reëls. (Ek het ook hierna verwys in my 
motiveringspraatjie by die pasta-aand net voor interskole – wat ons nou vir die derde 
agtereenvolgende jaar gewen het ). 
 

1. Daag op! 

2. Doen altyd jou bes. 

3. Moet nooit tou opgooi nie.. 

4. Ondersteun en aanvaar die mense om jou. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PV – wéér die tuiste van die atletiek interskole-trofee! 
 

As ons hierdie waardes/gewoontes vir ons kinders kan leer, is hulle bestem vir groot 
dinge, maar dit verg harde, konsekwente werk. Die nuwe generasie PV-kind het die 
moeilike taak om die beproefde basiese reëls te vereenselwig met verhoudings wat 
deur middel van selfone en kitsboodskappe funksioneer. Die onlangse rugbykamp 
het die gebruik van selfone verbied en dit het die kinders die geleentheid gebied om 
weer kind te wees – dit was fantasties! Die lewe gaan immers oor persoonlike 
verhoudings – daarsonder is ons verlore.  
 
Ons kinders is vir so ‘n kort tydjie van hul lewens met ons; daarom is dit noodsaaklik 
dat jy jou kind so veel as moontlik ondersteun en so veel as moontlik van hul 
aktiwiteite bywoon. Reël 1 is ook van toepassing op ouers – DAAG OP!  Jou kind 
waardeer dit meer as wat jy ooit sou kon dink. 
 
 

  
 

Opedag – 2017 
 
 
 
 
 



PV gaan van krag tot krag en dit was duidelik met die opkoms by opedag. Ons het ‘n 
rekordgetal aansoeke vir graad 8-plekke in 2018 ontvang. Ek is ook trots op die 
skool se prestasie by die 2017-seremonie vir die 2016 sistemiese toetse waar PV ‘n 
toekenning ontvang het vir Wiskundige Uitnemendheid. 
 
 

 
 

WKOD vereer PV vir uitnemendheid 
Van links: Debbie Schäfer (Minister van Onderwys, Wes-Kaap), David Schenck 

(skoolhoof), Brian Schreuder (Hoof van Onderwys, Wes-Kaap) 

 
Ek sien regtig so uit na al die winter kultuur- en sportaktiwiteite. Ek en my gesin volg 
hierdie vakansie die netbal-, rugby- en hokkietoer na Walvisbaai in Namibië en 
volgende kwartaal ondersteun ons die hokkieseuns en –dogters by die Kingswood 
co-ed fees in Grahamstad. My bakkie se kilometers gaan nou klim, maar ek is mal 
oor my werk! Ek sien daarna uit om so veel as moontlik van julle oor die volgende 
paar maande te sien.  
 
Gaan asseblief saam met jou kind deur sy/haar rapport en maak asseblief ‘n 
afspraak met sy/haar onderwysers indien nodig. Dit is een van my doelwitte om ‘n 
100% slaagsyfer vir die hele skool te behaal, en uiteindelik ‘n 100% Baccalareus 
slaagsyfer in matriek. Dit begin met harde werk in die klaskamer en by die huis en 
word deur deelname aan die buitemuurse program onderskraag. ‘n Gesonde brein in 
‘n gesonde liggaam.  
 
Daar is egter iets wat pla. Padgebruik, opeenhoping in die verkeer, verkeerstekens 
en kinders met motorfietse. Dit wil voorkom asof Somerset-Wes sy eie verkeersreëls 
het waar stopstrate en verkeersligte nie saak maak nie.  Die kruising tussen Parel 
Vallei en Reservoir hou gevaar in. Voertuie en motorfietse ignoreer die teken en tel 
spoed op sonder om ander padgebruikers in ag te neem. Spoedwalle word as 
hellings gebruik en daar is ‘n sekere oranje veldmotorfiets met geen respek wat op 
en af in Parel Valleiweg op sy agterwiel ry! As jy dalk weet wie hierdie persoon is, 
vra hom/haar om asseblief ander padgebruikers en inwoners in ag te neem. Van ons 



motorfietsryers is ook vreeslik onverskillig op die pad en iemand gaan seerkry. Ek 
het hierdie week twee oproepe van bure gerky en hulle is net so bekommerd soos 
ek. Enige kind wat onverantwoordelik bestuur, sal verbied word om op kampus te 
parkeer en sal aan die verkeerspolisie oorhandig word. Ek het ‘n vergardering met 
ons wyksraadslid en verkeerspolisie gehad en die probleem sal aangespreek word.  
 
So van verkeer gepraat, bedank ek graag die rolspelers verantwoordelik vir die 
parkering wat in Aberdeenweg gebou is. Ek vertrou dat dit die opeenhoping tydens 
spitstyd sal verminder.  
 
Ek en my gesin wens vir almal ‘n heerlike blaaskans toe en vir diegene wat dit vier, 
‘n geseënde Paasfees.  
 
Geniet die vakansie en veilig reis.  
 
 
 
 
 

 

PV-groete. 
 
David 
 
 
 
 

 


