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Beste ouers en vriende van Parel Vallei 
 
Dit voel soos gister wat die skooljaar begin het, maar hier is ons nou met 75% van 
die skooljaar reeds agter die rug.  As die gesegde “tyd vlieg as ‘n mens besig is” die 
waarheid is, beweeg ons beslis tans teen die spoed van lig.  Dit was ‘n ongelooflike 
besige kwartaal, gevul met die een prestasie na die ander. 
 
Die hoogtepunt van die kwartaal was beslis ons teaterproduksies – Fiddler on the 
Roof, Medium Rare, Bruwelik en (V)lug.  Dit gesê, kan ons egter ook nie nalaat om 
ons besoek aan Pearson, verskeie briljante Olimpiade uitslae, die nuwe 
pawiljoendak, asook die spreiligte op die Astrobaan uit te sonder nie.  
 
 
 

 
 

Fiddler on the Roof 
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Spreiligte op die Astrobaan 
 
Ek is baie trots op ons onderwysers en leerders wat meewerk om Parel Vallei na 
hoër hoogtes te neem.  Ons skool gaan van krag tot krag en ek is oortuig daarvan 
dat daar nog heelwat meer in die toekoms lê. Die sport-prysuitdelingsfunksie wat 
vandeesweek plaasgevind het, getuig hiervan. 
 
 

 
 

Top sport-pryswenners 
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Maar…ons skool moenie net streef daarna om “beter te wees” nie, dit moet ook ‘n 
veilige omgewing vir ons kinders wees. 
 
HET DIE WÊRELD GEK GERAAK! EERLIKWAAR, HEELTEMAL STAPELGEK? 
 
Wat op aarde het in ons samelewing gebeur wat gelei het tot die geweldige toename 
in geweld, korrupsie en die totale verontagsaming van die wet?  Daar is ‘n tendens 
van geen aanvaarding van aanspreeklikheid nie.  Dit lyk asof ons politici magteloos 
staan teenoor hierdie aanslag en dat sommige selfs deel is van die proses.  Dit is nie 
regtig moontlik vir ‘n land om ekonomies vooruit te gaan onder sulke omstandighede 
nie. 
 
Wat hou dit vir die volgende geslag jong Suid-Afrikaners in? Hoe moet ons hierdie 
tendens omswaai sodat ons ‘n beter toekoms vir ons kinders kan verseker? Dit blyk 
nie eers meer veilig te wees om ‘n pakkie by die poskantoor te gaan haal nie. 
 
Ek het verlede jaar in in my toespraak by die akademiese prysuitdeling verwys na 
die gedagte “It takes a village to raise a child” en ek het daarop gewys dat hiérdie 
gemeenskap (village) in ‘n bedenklike toestand is.  In so ‘n gemeenskap word ons 
kinders met verkeerde idees en waardes groot. Dit blyk egter nou asof dié 
gemeenskap in die afgelope 12 maande nog slegter daaraan toe is. 
 
Waar loop dinge verkeerd? Wie moet die skuld kry daarvoor? 
 
Ons ondervind ongekende vlakke van ‘n houding van DIT KOM MY TOE wat eise, 
betogings en wetteloosheid tot gevolg het indien daar nie onmiddelik toegegee word 
en die verlangde uitkoms bereik word nie. 
 
Hierdie tipe gesindheid spoel oor na ons kinders wat hierdie voorbeeld sien. Hulle 
leef ook in ‘n wêreld van onmiddelike bevrediging – maklike toegang tot inligting op 
die internet en sosiale media platforms dra daartoe by. Hulle idealiseer ook dikwels 
moderne nuusmakers met twyfelagtige morele waardes en wie se fokus ook maar 
dikwels die “eie-ek” is.  Om hard te werk ten einde iets te bereik is nie meer die norm 
nie – gooi liewers ‘n vloermoer en eis dat dit vir jou gegee word. 
 
Miskien is die oplossing vir die problem te vinde in die ou en beproefde tradisionele 
waardes wat die toets van die tyd deurstaan het.  Die waardes begin by die huis en 
word voortgesit in die skool. Dit beteken onder andere om jouself soms ondergeskik 
te stel en bereid te wees om hard te werk vir dit wat jy wil bereik. 
 
By Parel Vallei glo ons baie sterk in hierdie waardes en ons probeer dit sover as 
moontlik inskerp sonder om uit die oog te verloor dat ons in die 21ste eeu leef.  Dit is 
nie ‘n maklike taak nie, maar een wat die moeite werd is om na te streef. 
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Ek wil daarom ‘n versoek rig aan alle ouers, familie, vriende en voogde om ons in die 
verband te ondersteun, want as óns dit nie doen nie, is daar NIEMAND anders wat 
‘n poging gaan aanwend nie.  Ons moet eenvoudig voortgaan om dit wat verkeerd is 
in ons samelewing teen te staan en ons kinders die regte dinge te leer. 
 
 

 
 
Ten slotte wil ek twee skoolaangeleenthede aanraak – afwesighede en 
prysuitdelings.  Dit wil voorkom asof ouers alles glo wat hulle kinders hulle vertel. 
Ons het die afgelope tyd ‘n vlaag van afwesigheid. By navraag is die antwoord dan 
gewoonlik dat hulle onder die indruk is die kinders hoef nie by die skool te wees nie. 
Wees asseblief verseker dat ons NOOIT vir kinders sê dat hulle by die huis kan bly 
nie. Indien dit ooit sou gebeur,sal dit deur amptelike kanale gekommunikeer word. 
Skoolwerk gaan voort tot aan die begin van die finale eksamen en elke dag is 
waardevol. 
 
Let ook asseblief daarop dat die prysuitdelingsfunksies wat die tyd van die jaar 
gehou word almal formele geleenthede is en dus is die veronderstelling dat die 
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leerders en almal wat dit bywoon, sal aantrek soos vir ‘n formele geleentheid vereis 
word.  Dit is dus nie ‘n kortbroek en plakkies geleentheid nie.  Seuns moet asseblief 
langbroeke dra. 
 
Geniet die vakansie saam met julle kinders en indien julle iewers heen gaan – veilige 
reis. Die Wêreldbeker-rugbytoernooi begin ook binnekort en daar sal sekerlik ‘n 
gestoei rondom die afstandbeheerder wees.  
 
Ek gaan ‘n bietjie visvang in die omgewing en tyd saam met my terapeut (sien foto 
hieronder) deurbring. Daar is soveel dinge in ons land om te waardeer en lief te hê – 
laat ons in geloof en hoop voortleef! 
 
 

 
 
 
Hartlike PV-groete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
David 
 

 
 
 


