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Beste ouers en vriende 
 
Teen die tyd dat u hierdie brief lees, is ek in die VSA saam met ‘n paar PV-leerders 
op die toer van Travel and Sport se Top akademiese presteerders.  Dit is altyd ‘n 
geleentheid vir groei as ‘n ander land besoek word en ek sien uit daarna om in die 
einde van die jaar se nuusbrief van my ervarings te deel. 
 
Die einde van kwartaal 3 en begin van kwartaal 4 is prysuitdeling- en Valedictory-
seisoen.  Dit is ‘n tyd van gemengde gevoelens met trane van vreugde en hartseer.  
Maar dit is die lewe.  Ons neem afskeid van die matrieks op 12 Oktober, maar ek 
dink dit is gepas om hulle sterkte toe te wens vir hul voorbereiding vir die finale 
eksamen.  PV het ‘n trotse rekord van akademiese uitnemendheid – ons sien uit 
daarna om die 2018-uitslae te ontvang. 
 
Die geheel is groter as die som van die dele.  Enige iemand wat my ken, sal weet 
dat ek sterk glo in dié gesegde: “Die geheel is groter as die som van die dele.”  
Nêrens in PV se geskiedenis is dit beter oorgedra nie as met die 2018-
Pearsonnaweek.  Wat ‘n ondervinding! 
 

 
 
Die foto hierbo is aanmekaargesit van hommeltuigfilmmateriaal wat op die dag 
geneem is – wat ‘n wonderlike gesig! 
 
1 500 leerders en 200 personeellede van beide skole vergesel van en ondersteun 
deur familie en vriende het vir twee dae wonderlike ervarings voorsien vir die 
leerders om deel te neem, te deel en te onthou.  Vir baie leerders was dit die eerste 
keer wat hulle ooit so iets meegemaak het en ek was verras met hul reaksie.  Die 
geleenthede is goed ondersteun en ‘n rekordskare is by netbal, rugby en hokkie 
opgemerk – om nie eens te praat van die stampvol sportsaal tydens die 
musiekkonsert nie. 
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Ek beskou dit as die begin van ‘n nuwe hoofstuk vir PV – ‘n hoofstuk wat nuwe 
norme en standaarde stel en die mikpunt hoër stel. 
 
Die sportdatumlys vir volgende winter is amper finaal en daar is groot 
opgewondenheid oor die gehalte van die skole teen wie ons gaan speel.  Die 
rugbyseuns, gaan, onder andere speel teen Hoërseunskool Rondebosch en Bishops 
(tuis).  Die hokkieseuns gaan op dieselfde dag ook teen Bishops speel.  Ek verwag 
dat die skool op hierdie en een of twee belangrike sportdae sal ondersteun.  Die idee 
om saam te staan is belangrik vir die toekomstige sukses van ons kinders.  Maar dit 
moet nie daar stop nie, want netbal, muurbal, drama, musiek, debat, ens. is ook baie 
belangrik en verskaf ‘n geleentheid vir die skool om ander vermoëns en talente te 
ondersteun. 
 
Ek is baie tevrede met die vordering wat die skool gemaak het, maar daar is nog ‘n 
groot hoeveelheid talent wat onontdek is.  Ek wil graag meer kinders betrokke sien. 
 
PV is ‘n publieke skool en is ‘n bate wat aan die gemeenskap “behoort” en die 
families van die omgewing nog vir baie jare sal dien.  Dit is NIE ‘n skool wat alleen 
staan en onbewus is van die veranderende behoeftes en onkundig is oor beweeglike 
sosiale tendense.  Ek wil hê dat almal PV as hul skool sal sien en met trots oor PV 
praat en weet dat enige bydrae (in tyd of geldelik) wat aan die skool gemaak word, ‘n 
belegging is in die toekoms van ons gemeenskap en ons land.  Saam kan ons dinge 
beter en sterker maak.  Die geheel is inderdaad groter as die som van die dele. 
 

 
 
 
U sou seker opgemerk het dat die pawiljoen se dak in die onlangse storm beskadig 
is en afgekamp is totdat die assessors die skade bereken het en die afbreekproses 
kan begin.  Ons sal u op hoogte hou van sake sodra ons duidelikheid het, maar tot 
dan moet u ons asseblief help om die kinders van die struktuur af weg te hou. 
 
Neem kennis dat die winteruniform steeds gedra word tot aan die einde van die 
eerste week van volgende kwartaal.  Ons het prysuitdeling en Valedictory in daardie 
week.  Die kleredragkode vir alle pryswenners is volle winteruniform en ek verwag 
van die seuns om langbroeke te dra omdat dit ‘n formele geleentheid is. 
 
Die damme word al voller, maar onthou dat die beste tyd om water te spaar, is 
wanneer ons water het.  Laat ons dankie sê vir die reën en die lewe wat dit bring. 
 
Geniet die rustydjie saam met u kinders. 
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Hartlike PV-groete 
 
 
 
 
 
 
 
David 
 
 
 
 

 


