
 
Beste ouers en vriende van PV 
 
Teen die tyd dat hierdie nuusbrief uitgestuur word, is ek in Holland saam met die skool 
se hokkietoer, besig om goeie hokkie, koeler weer, wafels en Belgiese bier te geniet! 
 
Maar, ek moet op ‘n hartseer noot begin om vir ‘n oomblik vir Claudio Mendes te 
onthou.  Hy sal vir altyd ‘n Parel Valleier wees:  rus sag, jongman! 
 
 

 
 
Dit was nogal ‘n deurmekaar kwartaal met die droogte wat ons gedagtes oorheers en 
die gepaardgaande skade wat ons hoofpyne besorg het.  Die kansellering van 
interskole en sportwedstryde was hartseer, maar ons het begrip daarvoor deurdat ons 
water wou spaar en as gevolg van die bane wat so agteruitgegaan het.  Baie dankie 
dat u help water bespaar deur die uniform-konsessies te aanvaar en terselfdertyd te 
sorg dat die leerders netjies is in hul sportuniform. 
 
Ons is dankbaar vir die reën wat ons gekry het, maar ons bid vir oorvloedige reën in die 
winterseisoen wat kom.  Die beste tyd om water te spaar is wanneer daar baie is.  Kom 
ons werk saam om te verseker dat dit nooit weer gebeur nie. 
 
Ek wil graag my kwartaalnuusbrief gebruik om sake wat swaar op my hart lê, aan te 
spreek met die hoop dat dit soveel as moontlik mense sal bereik en debat sal stimuleer.  
Hierdie brief word genoem: 
 

Beste ouer 
 

Is u ‘n helikopter of ‘n grassnyer? 
 

Daar kom ‘n tyd in ‘n kind se lewe dat hulle moet leer om op hulle eie voete te staan.  
Die volgende storie bevat ‘n waarheid wat moeilik is vir baie ouers om in die praktyk toe 
te pas en gevolglik is daar konflik tussen die skool, die kind en die ouer.   
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“ ‘n Man het die kokon van ‘n pou-oogmot opgetel.  Hy het dit huis toe geneem om te 
kyk hoe die mot uit die kokon gaan kom.  Eendag verskyn ‘n klein openinkie, en die 
man het vir ‘n paar uur gesit en kyk hoe die mot gesukkel het om sy liggaam deur 
die klein gaatjie te forseer. 
 
Dit het gelyk of die mot vassit en geen vordering maak nie.  Dit het gelyk asof dit 
die verste is wat die mot sou kom.  Die man het uit die goedheid van sy hart besluit 
om die mot te help.  Hy het ‘n skêr gevat en die res van die kokon oopgeknip.  Die 
mot het maklik uitgekom, maar sy lyf was geswel en klein, sy vlerke verrimpeld en 
verskrompeld.  Die man het die mot dopgehou, want hy het verwag dat die mot se 
vlerke gou sou oopsprei en vergroot om die lyf, wat sou verklein, te ondersteun.  
Dit het nie gebeur nie!  Die arme mot moes die res van sy lewe op die grond 
rondkruip met ‘n klein, geswelde lyfie en verstrompelde vlerke.  Die mot sou nooit 
vlieg nie.  Die man, in sy goedheid en haas om te help, het nie verstaan dat die 
gesukkel nodig is sodat die mot deur die klein openinkie kan druk deurdat vloeistof 
uit die lyfie na die vlerke geforseer word en die mot gereed sou wees om te vlieg 
as dit uit die kokon kom.  Die vryheid en die gawe om te vlieg sou eers na die stryd 
kom.  Deur die mot te ontneem van ‘n gesukkel, is die mot ontneem van sy 
gesondheid. 
 
Soms is ‘n gesukkel juis wat ons in die lewe nodig het.  As ons deur die lewe gaan 
sonder struikelblokke, sal ons gebreklik wees.  Ons sal nie so sterk wees soos wat 
ons kon wees nie.  Gebruik elke geleentheid, moenie enige ruimte laat vir spytwees 
nie en moenie vergeet dat die krag in die stryd lê nie.” 

          Skrywer:onbekend. 
 
Ons kinders is verskriklik spesiaal en dit is ons grootste vrees dat hulle sal grootword 
en nie sal wees wat ons oor hulle gedroom en vir hulle gewens het nie.  Ons neem 
besluite, wat ons glo, in die beste belang van ons kind(ers) sal wees, sodat ons 
kind(ers) net die beste sal kry en bestem is vir erkenning en sukses.  Ek dink ons dink 
soms ons doen die regte ding, maar dan doen ons iets wat die verkeerde les leer en 
die kind van ‘n groeigeleentheid ontneem.  Ons tree tussenbeide wanneer ons moes 
terugtree en van agter die skerms ondersteuning verskaf en die kind toelaat om self die 
saak aan te pak. 
 
Ons moet onthou om wat reg is, te ondersteun en nie wie reg is nie.  Emosies kan baie 
keer die verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid oorskadu, tesame met ‘n idee 
van “Ek moet my kind ten alle koste beskerm.  Die resultaat hiervan is ‘n konfrontasie 
tussen ouers en die skool terwyl die kind (wat uit die ondervinding moes leer) terugsit 
en die vertoning dophou.  Ons is besig om ‘n generasie van toekomstige volwassenes 
groot te maak wat afhanklik bly en nie in staat is om self die geveg te veg nie en daarby 
ander te blameer omdat hulle nie weet wat dit beteken om beheer te neem en hul eie 
probleme aan te spreek nie. 
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Wat is ‘n helikopter- en/of grassnyerouer? 
 
Dit is ‘n variasie op die beskrywing van mense wat tussenbeide tree in plaas van 
terugtree.  Ek sê nie ons moet altyd terugtree nie – daar is tye wat ons sake moet 
rapporteer en optree soos verantwoordelike ouers.  Die kuns is om te weet wanneer 
om tussenbeide te tree. 
 
Die helikopterouer sweef bo die kind en kyk uit vir probleme en skiet dan neer om 
beheer te neem.  Die grassnyerouer gaan voor die kind uit om alle struikelblokke uit sy 
pad te verwyder.  In beide gevalle leer die kind nie hoe om self kwessies buite sy 
gemaksone op te los nie.  Hy leer eerder hoe om gesag verkeerdelik te bevraagteken 
of glad nie. 
 
PV is geseën met ‘n rykdom aan opvoedkundige ervaring – nie net om boekekennis te 
onderrig nie, maar ook in die ontwikkeling van die toekomstige leiers.  Die hele 
kinderontwikkelingsproses is sentraal vir sukses na skool en ons, as ouers, moet meer 
terugtree en ons kinders toelaat om self die lewenstryd te stry om sodoende te groei.  
SA het leiers, wat reg grootgemaak is, broodnodig en dit is ons verantwoordelikheid om 
as ‘n eenheid saam te werk om ons kinders groot te maak om hul regmatige plek in die 
gemeenskap vol te staan en ‘n verskil te maak.  Hoërskool is die kokon waaruit ons 
jong motte moet kom om die wêreld in die gesig te kyk – kom ons gee hulle die kans 
om hul eie paadjie te loop.  Laat ons nie sommer te maklik die figuurlike skêre gryp om 
die drade wat ons kinders terughou, af te knip nie.  Hierdie soort stryd is konstruktief, 
want dit leer lewenslesse. 
 
Ander gewone sake is die volgende: 
 

 PV-uniform moet te alle tye, ook oor naweke op die skoolgronde gedra word. 

 Slegs wit sokkies mag saam met die sportklere gedra word tensy die 
wedstrydklere anders is. 

 Die winterseisoen is amper hier en ek wil kinders en ouers aanmoedig om alle 
skoolaktiwiteite te ondersteun. 

 Moet asseblief nie toetse en eksamens misloop nie.  Die beleid aangaande 
hierdie saak is agterop die kwartaallikse toetsrooster. 

 
Ek wil graag vir u almal ‘n geseënde Paastyd en ‘n genotvolle vakansie toewens.  
Reis veilig – veral die hokkietoergroep na Holland (foto’s op bladsy 4).  
 
 
Vriendelike PV-groete 
 
 
 
 
 
 
 
David 
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