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          28 April 2020 
 

Liewe PV Bulldogs 

 

Ek kan nie anders as om hierdie brief te begin deur heel eerste te sê hoeveel ek julle 

en dit wat “normaal” was, mis nie!!! Julle het ‘n baie spesiale plek in my hart en ek kan 

nie wag om julle almal weer te sien nie – wanneer dit ookal mag wees! 

 

Hoe gaan dit met die skoolwerk en die stresvlakke?  Ek is seker julle kom reg, maar 

iewers in jou agterkop is daar tog die stemmetjie wat sê dat niks ooit weer normaal 

gaan wees nie. Die stemmetjie word weekliks harder en dit mag jou dalk bang laat 

voel. 

 

Moet asseblief nie bang wees nie! Verandering is eintlik die enigste konstante ding 

in die lewe. Diegene wat die vinnigste by verandering kan aanpas, is die wat oorleef. 

Hoe vinnig kan julle aanpas? Ek was mal oor die “ou” normaal, maar dalk is die “nuwe” 

normaal selfs nog beter.  Dit gaan hoogs waarskynlik vir ons wys tot watter mate ons 

samelewing dit reggekry het om te kon aanpas en aanbeweeg en hoe ons as land dit 

kon regkry om saam te staan. Ek het net die grootste respek vir ons president se 

ongelooflike werksetiek en ingesteldheid. Dit bly vir my ongelooflik dat mense 

neerhalende opmerkings maak oor die masker-insident.  So ‘n tipe ingesteldheid hoort 

nie in ons land nie en julle, as die toekomstige leiers van ons land, moet standpunt 

inneem teenoor sulke gedrag en deur voorbeeld lei op die pad vorentoe. 

 

Ons moet begin opstaan en op ‘n positiewe manier dáár wees vir mekaar. 

 

Ek wil julle uitdaag.  Dié uitdaging is om op te staan en julle mede-Bulldogs te 

ondersteun deur seker te maak dat almal data het, sodat ons almal in verbinding kan 

bly en kan aanhou werk. 

 

Dit het onder my aandag gekom dat daar baie van ons mede-Bulldogs is wat tans 

finansiële uitdagings het en nie in staat sal wees om die nodige data te kan bekom om 

in verbinding te bly nie. Derhalwe wil ek vra dat julle in julle registerklasse as selgroepe 

sal funksioneer en sal probeer om dié wat julle weet sukkel, by te staan en te help. 

Die eerste prys sal natuurlik wees as van julle kan help om data te koop – gesels met 

julle ouers en help waar julle kan.  Julle mag dalk beter weet wie sukkel. 
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‘n Ander opsie kan ook wees om jou registeronderwyser persoonlik te kontak en 

hom/haar te laat weet as jy weet van iemand wat tans hulp nodig het. Jou 

registeronderwyser sal dit aan my deurgee en ons sal hulp aanbied uit ‘n alternatiewe 

befondsing. Ek is tans besig om met besighede te onderhandel en sal ouers ook 

individueel nader om vas te stel of hulle bereid sal wees om by te dra tot ‘n fonds om 

diegene in nood by te staan. Ek sal op ‘n later stadium bankbesonderhede deurgee. 

 

Ek het geen idee wanneer die inperking tot ‘n einde gaan kom en wanneer kinders 

toegelaat sal word om terug te keer skool toe nie (vermoedelik verskillende grade op 

verskillende tye).  Die kans is goed dat sekere grade nog vir ‘n hele ruk lank by die 

huis gaan wees en die leerproses moet aan die gang gehou word. Ons is ook besig 

om ander onderrigmetodes te ondersoek en ons sal julle in kennis stel indien ons 

suksesvol was. Ek is vol vertroue dat dit wel gaan uitwerk. 

 

Het julle almal die video-insetsel oor die ysbeertjie wat teen die sneeubedekte hang 

uitklim, ontvang? Vir die ysbeertjie was mislukking nie ‘n opsie nie. Die klein bolletjie 

wol het net eenvoudig aangehou totdat hy die kruin bereik het. Het julle sy 

denkpatroon dopgehou? Na elke mislukking het hy net eenvoudig ‘n ander roete 

gekies om die volgende poging aan te pak. Hoeveel van julle gee na die eerste poging 

op? TUNGU – Turn Up Never Give Up. Ons wat onsself Parel Valleiers noem, moet 

geken word aan die lewensingesteldheid. ONS GEE NOOIT OP NIE!  

 

Julle sal ook opmerk dat die ma-beer nooit haar kleintjie alleen gelaat het nie. Net so 

vra ek julle om nie julle mede-Bulldogs alleen te laat nie. Dit gaan nie hier oor die feit 

of jy hou of nie hou van iemand nie.  Dit gaan hier oor ondersteuning! 

 

Ek gaan volhou daarmee om op ‘n gereelde basis aan julle te skryf. As julle wil 

terugskryf, doen dit via jou registeronderwyser wat dit aan my sal deurgee. 

 

Ek wil ook aan al ons Moslem-leerders sterkte toewens met Ramadan. Ek besef dat 

dit moeilike tye is deurdat gebedstye beïnvloed word deur sosiale afstandhouding en 

dat die verbreking van die vastyd saans nie gepaard gaan gaan met die gewone 

feestelikheid nie, omdat uitgebreide families nie saam kan wees nie. Ek dink aan julle 

in die tyd en ek wil die wens uitspreek dat die betekenis van Ramadan nie vir julle 

verlore sal gaan in die tyd nie. 

 

Ons sal meer duidelikheid oor die pad vorentoe kry wanneer die Minister van 

Onderwys ons toespreek.  Ek sal na die toespraak weer met julle in verbinding wees, 

maar tot ons weer ontmoet, mag God julle en julle gesinne almal in die palm van Sy 

hand hou.    
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Tonne PV-liefde aan julle almal. 

 

 

 

 

 

 

David Schenck  


