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Dis die gemeenskap se verantwoordelikheid om ‘n kind op te voed 

 
Beste Ouers en Vriende van PV 
 
Parel Vallei het ‘n uitstekende wintersport- en dramaseisoen agter die rug, wat 
briljante Olimpiade- en Eisteddfod-uitslae insluit. Soos gewoonlik word hierdie uitslae 
op die Communicator gepubliseer en ek wil u aanmoedig om daar te gaan kyk om in 
ons suksesse te deel. Daar is meer leerlinge as ooit vantevore wat deelneem aan ‘n 
wye verskeidenheid aktiwiteite wat ‘n wye verskeidenheid nuwe geleenthede 
verskaf. 

‘n Baie goeie voorbeeld hiervan is die onlangse toer na Pearson! 
 

 
 

Maar … dit is nie slegs die deelname wat verbeter nie – ons sien ook dat al hoe 
meer kinders skoolverwante aktiwiteite ondersteun wat ons harte baie bly maak. Dit 
is die in-ding om jou skool te ondersteun en al hoe meer leerlinge besef dat dit pret 
is. Aktiewe, gelukkige kinders het minder tyd en die  begeerte om by onheilighede 
betrokke te raak. Mooi so, PV -  ‘n veer in ons hoed! J  
 
Die akademiese jaar bou op tot ‘n hoogtepunt en die finale eksamens vir alle 
leerders (veral vir die Matrieks) is om die draai. Daarmee gepaardgaande kom die 
tradisionele eksamenstres en in die lig van onlangse gebeure is dit dalk die kans om 
net ‘n bietjie te dink aan en te kyk hoe dit met ons geliefdes gaan. Art Garfunkel het 
‘n lied geskryf met die titel “Bright Eyes” vir die film, gebaseer op die boek 
“Watership Down”. Daarin word daar na die lig in ‘n mens se oë verwys. Ek sluit die 
skakel in. Luister asseblief na die woorde. 
 https://www.youtube.com/watch?v=cGyQmH9NZcw 
 
Ons kinders is die hasies in die video – deurgaans omring met gevare wat hulle nie 
altyd sien of verstaan nie. Ons kan nie toelaat dat die blink oë van ons kinders 
voortydig verdof nie. Ek wil hê dat ons almal die gesamentlike verantwoordelikheid 
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vir die opvoeding van ons kinders moet aanvaar. Daar is ‘n Afrika-spreekwoord wat 
die volgende sê: ‘ Dit is die gemeenskap se verantwoordelikheid om die kinders op 
te voed.”  Ons moet die kinders van Parel Vallei en die Helderbergkom as ons 
gemeenskaplike verantwoordelikheid sien en ‘n waaksame oog oor ons kinders hou.   
 
Ons het ook hierdie kwartaal ‘n reeks praatjies oor relevante onderwerpe gehad wat 
ons kan help om te weet waarvoor ons moet oplet. Die eerste praatjie het gefokus op 
dagga weens die nuus dat daar ‘n beweging is wat die gebruik van dagga tuis wil 
wettig. Ek is heeltemal teen so ‘n stap gekant.  Die volgende praatjie sal in 2018 heel 
moontlik fokus op depressie. Depressie word grootliks misverstaan en is besig om ‘n 
stille, onverwagte moordenaar te word. Dit is nie beperk tot tieners nie en kan 
volwassenes net so negatief affekteer, maar daar is hulp beskikbaar.  
 
Ander onderwerpe wat in die toekoms gedek gaan word, sluit in ADHD/ADD, die 
brein en hoe om seuns / dogters groot te maak (hoe om saam met die moderne 
tiener te leef).  Ek hoop dat hierdie sessies die nodige inligting en ondersteuning vir 
ouers en kinders sal gee sodat daar dalk later klein selgroepies sal ontstaan waar 
ouers kan ontmoet, gesels en mekaar kan ondersteun. Ons moet besef dat ons as 
kinders en ouers nie alleen in hierdie lewe is nie en dat ons nie die enigstes is wat 
probleme ervaar nie  
 
‘n Suksesvolle skoolstelsel is die enigste hoop vir die toekoms van ons land, want 
die boublokke is die kinders wat in ons klaskamers sit. Ek het gedurende die 
langnaweek ‘n internasionale skoolhoofdekonferensie in die KIKS bygewoon. Ek het 
respek gekry vir wat ons by PV doen nadat ek die aanbiedinge van verskillende 
lande aanskou het. Linkerbrein / Regterbrein-interaksie wat gestimuleer word deur 
verskeie aktiwiteite gee individue die geleentheid om persoonlikhede en 
bekwaamhede te ontwikkel êrens in die kontinuum van ekstreme links na ekstreme 
regs, MAAR met die begrip van die heelbrein-uitgangspunt. Dit is wat goed 
afgerondel individue doen wat op hul sterk punte fokus. Dit is wat ek 
UITNEMENDHEID noem en dit is waarvoor PV staan.  
 
Ek wil kinders hê wat deel van PV wil wees. Ek wil kinders hê wat sal weet wanneer 
hulle verkeerd is en wat ander sal aanmoedig om die regte ding te doen – die interne 
fokuspunt van dissipline. Ek wil ‘n omgewing hê waar die personeel moeite sal doen 
met elke kind in elke aktiwiteit sodat uitnemendheid nagejaag kan word.  Ons het nie 
tyd vir dissiplinêre probleme, luiheid en apatie nie.  Hierdie goed vreet energie, mors 
tyd en verminder vooruitgang. Om ‘n einde te maak aan hierdie negatiewe sake, 
maak seker dat u kind se voorkoms onberispelik is, toon begrip vir die skoolreëls 
aangaande hare, uniform, sport, toetse, eksamens, ensovoorts. Vra asseblief as u 
onseker is oor dinge sodat ons kan saamwerk terwyl ons hierdie uitsonderlike skool 
bou.  
 
Ek wens u ‘n lekker vakansie toe.  Help u kinders beplan vir die eksamen – dit begin 
kort nadat ons teruggekeer het. Ek gaan na die Breederivier by Kaap Infanta om 
spikkel knorder (grunter) en kabeljou te vang. Daar is geen selfoonontvangs nie (so 
word ek vertel) sal ek tog so gelukkig wees! Ek hoop ek kan nog so ‘n vis vang! Die 
vis hieronder is geëtiketteer en weer vrygelaat by De Hoop. 
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Bestuur versigtig as u op reis gaan. 
 
Hartlike PV-groete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David  


