
 

 
Beste Ouers en Vriende van Parel Vallei 
 
Die seisoen is aan die verander en oral kan dit gesien en gevoel word.  Ongelukkig was deel van 
die verandering om aan te pas by “goggas” uniek aan Somerset-Wes.  Hier verwys ek na die 
griepvirus wat muteer het met die enkele doel voor oë om my lewe so misrabel as moontlik te maak.  
Baie dankie aan almal (en my vrou) vir die geduld terwyl ek herstel het van die ergste griep wat ek 
ooit teëgekom het.  Kom ons hoop dit bly weg! 
 
Die lewe by PV het normaal voortgegaan en baie het oor die afgelope drie weke gebeur.  Ek het in 
my laaste nuusbrief melding gemaak daarvan dat ek inligting aangaande kleredrag sou verskaf, 
maar voordat ek dit doen, wil ek graag ‘n paar opwindende verwikkeling onder u aandag bring. 
 
Ek het onlangs beklemtoon hoe belangrik dit is om met ‘n handelsnaam te identifiseer, en dat ons, 
as PV, ‘n punt moet bereik waar almal oor ons praat en ons sigbaar is in die dorp.  Die nuutste 
verwikkeling in ons taak om PV te bemark het in die vorm van ‘n splinternuwe Toyota Corolla met 
die skoolwapen en Rola Toyota daarop verskyn.  Ons is baie opgewonde om aan te kondig dat ons 
‘n verwantskap met die Rola-handelsnaam gesluit het wat voordele inhou vir die skool en vir alle 
ouers en ondersteuners.  Enige voertuig wat gekoop word met ‘n verwysing na PV, sal die gevolg 
hê dat die koper die beste moontlike transaksie kan sluit en dat die skool ‘n kontantbonus sal kry 
wat na goeddunke gebruik kan word.  Ek wil alle voornemende voertuigkopers aanmoedig om enige 
van die Rola-handelaars te kontak en nie te vergeet om van PV melding te maak nie. 
 
 

 
 
Die produksie, WolkKop, maak steeds opslae en is onlangs in die ATKV-Tienertoneelkompetisie 
wat by Artscape gehou is, as wenner aangewys.  Dit beteken dat dit die beste tienerproduksie in die 
Weskaap 2014 is en PV is genooi om aan die Aardklop-kunstefees in Potchefstroom deel te neem 
om die beste nasionale tienertoneelproduksie aan te wys.  Dit is ‘n fantastiese prestasie en ons 
wens die rolverdeling, personeel en die span agter die skerms net die beste toe in hul 
voorbereidings om na Potchefstroom te reis.  Ons weet hulle sal ons trots maak. 
  



 

                            
 
 
Fietsry by PV gaan van krag tot krag en ons was baie verheug om te hoor dat ons fietsryers tweede 
geplaas is in die Weskaap en as gevolg hiervan is ons uitgenooi om gedurende die 
Oktobervakansie op nasionale vlak in die Magaliesberge te gaan meeding.  PV-fietskrag is 
fenomenaal. 
 
Nou, soos ek belowe het, die onlangse ontwikkelings op die skoolklere-front: 
 

• Langmoutruie: die truie is nou weer deel van die skooluniform en mag as ‘n buite-kledingstuk 
BINNE die skoolgrond gedra word, behalwe by saalbyeenkomste waar die skoolbaadjie 
steeds verpligtend is.  Die skooloortrektrui is nog beskikbaar en mag gedra word. 

• Rugbytruie: die ou blou trui word nie meer gebruik nie.  Dit is vervang met ‘n pragtige nuwe 
trui wat vroeg volgende jaar beskikbaar sal wees.  Let asseblief daarop dat dit van alle 
rugbyspelers verwag word om in ordentlike rugby-toerusting (nie t-hemde) te oefen.  Die 
klerewinkel het alreeds ingestem om die ou rugbytrui teen kosprys as oefentrui te verkoop. 

• Sporthempie vir seuns en dogters: die huidige sporthempie wat deur seuns en dogters 
gebruik word, gaan oor die volgende twee jaar uitgefaseer word en vervang word met ‘n 
nuwe hempie met breë vertikale blou en wit strepe wat soos die atletiekfrokkie lyk.  Dit sal 
verpligtend wees vir alle graad 8-leerlinge vanaf 2015 en vir die res van die skool vanaf die 
begin van 2016. 

• Skoolsweetpak: die ontwerp van die skoolsweetpak bly dieselfde, behalwe dat die 
skoolwapen bygevoeg word.  Al die huidige sweetpakke kan gebruik word vir solank die 
leerling nog in PV is. 

• Skoolsakke: PV het nou saamgewerk met ‘n sakmaatskappy in Kaapstad om ‘n hoë kwaliteit 
duursame skoolsak (rugsak) met die skoolwapen daarop te vervaardig.  Hierdie sakke sal vir 
alle graad 8’s vanaf 2015 verpligtend wees en sal ook beskikbaar wees vir al die leerlinge 
wat belangstel.  Ons stel ook ‘n nuwe kleiner rugsakkie en ‘n hokkiestoksak bekend.  Beide 
hierdie sakke word deur dieselfde sak-maatskappy vervaardig en sal ook die skoolwapen op 
die sak hê. 

 
Al hierdie nuwe items sal die skoolwapen as handelsmerk hê en nie die PVH-logo nie.  Ek het 
voorbeelde van al hierdie items gesien, dit is pragtig.  Daar sal op Donderdag 11 September 2014 
by die graad 8-inligtingsaand ‘n bekenstelling van al hierdie items wees.  Ons werk baie hard 
daaraan om die prys van hierdie items so laag as moontlik te hou en sal die pryse op die 
Kommunikeerder publiseer sodra dit bekend is.  Ek werk saam met die skoolbestuursligaam om 
skooluniformregulasies te rasionaliseer en te vereenvoudig en ek sal u inlig oor enige veranderinge 
sodra dit finaliseer is.  Funksionaliteit en netheid sal die hooffokus bly. 
 
Nuusberig 
Ek is seker u is bewus van die koerantberigte en sosiale media-besprekings wat oor die “40 
dagvieringe” die rondte doen.  Ek is baie hartseer oor die hele aangeleentheid en wil u graag 
verseker dat PV nog altyd en sal in die toekoms ‘n skool wees waarin elke persoon, ongeag sy 



 

kleur, geloof, geslag, finansiële status gerespekteer sal word.  Ek sal dit sterk verdedig.  PV is trots 
op die goeie gedrag en respek van die leerlinge en ek sal voortgaan om hierop te bou sodat ons 
jong volwassenes kan voorberei op die wêreld wat na skool wag.  Ek distansieer myself van die 
lasterlike opmerkings in die pers en wil terselfdertyd uitwys dat daar ernstige feitelike onjuisthede 
was.  Die saak word in hersiening geneem en ons sal met plesier verdere kommentaar lewer sou dit 
nodig wees. 
 
Ek is opgewonde om Donderdagaand die 2015-graad 8-leerlinge by hul Inligtingsaand te verwelkom 
en ek hoop al die graad 8’s is teenwoordig.  Hulle is die toekoms van die skool en ek weet hulle is 
net so opgewonde.  Laat ons ook aan ons Matrieks dink wat met hul Septemberrekordeksamen 
besig is – sterkte.   
 
Ek hoop die weer word spoedig warmer en dat ek u hier by die skool te siene sal kry. 
 

 Warm Parel Vallei groete,  
 
 David 


