
Beste Ouers en Vriende 
 
Ons woon in seker die rykste plantkoninkryke in die wêreld met meer plantspesies 
per km2 as amper enige ander plek op aarde.  Die baie hoë persentasie inheemse 
spesies is verstommend en verskaf baie sensitiewe ekologiese hoekies waarin die 
Kaapse fauna en flora al bestaan het vir langer as wat die geskiedenis opgeskryf is.  
Dit is dan baie hartseer as dit brand. 
 
Laatsomer is brand-seisoen in die Kaap en vanjaar was dit baie erg.  Die brande wat 
in die Skiereilandse berge gewoed het, het saamgeval met die warmste dag in 
Kaapstad in ‘n baie lang tyd. Die Jonkershoek-brand het weer opgevlam en tot by 
Lourensford gekom – in ons agterplaas.  Eiendom is verloor in die brande, maar dit 
is te danke aan die inspanning van die dapper noodpersoneel dat groter skade 
voorkom is en geen lewens verloor is nie.  Hierdie mans en vroue is helde en 
verdien alle eerbewyse wat hulle kry. 
 
Die fynbos benodig vuur om weer te groei en so groei die volgende siklus uit die as 
as ons mooi berge weer groen word.  Dis die moeite werd om daarvoor te wag.  Kom 
winter! 
 
Dit is met hartseer dat ek u inlig oor die afsterwe van mnr. Melvyn Caroline – die 
direkteur van die Metropool-Oos onderwysdistrik.  Mnr. Caroline is op Saterdag 14 
Maart na hartkomplikasies weens longontsteking oorlede.  Mnr. Caroline was ‘n 
groot ondersteuner van Parel Vallei en ons was geseënd om sy wysheid en leiding 
te kon hê.  Die distrik het onder sy leiding geblom en ek is seker dat wat hy gedoen 
het, sal nog vir jare ‘n invloed hê.  Hy sal gemis word – mag hy in vrede rus. 
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Die SBL-verkiesing is op 16 Maart gehou en ek wil graag almal wat hulself 
beskikbaar gestel het, bedank – ook al die ouers wat gestem het.  Ons het die 
verpligte kworum bereik en die kiesbeampte, mnr. Wynand Cillié, het die verkiesing 
as afgehandel verklaar.  Die volgende ouers, opvoeders en nie-opvoeders sal die 
SBL vir die volgende driejaar-siklus uitmaak. 
 

 

 
 

Agter: Mnr W Steenkamp (opvoeder), mnr B van Rensburg (onder-voorsitter), mnr A Muller 

(adjunkhoof), mnr A Buÿs, dr I Malherbe (voorsitter), mnr K van Wyk, mnr H du Toit, mnr S Helders.   

Voor: Me M Boshoff (gekoöpteerde sekretaresse), me Y Gerber (nie-opvoeder), mej A Ward 

(hoofmeisie), mnr D Schenck (skoolhoof), J Gericke (hoofseun), me M du Preez (opvoeder), mnr M 

Botha (tesourier). 

Ek sien uit daarna om saam met hierdie groep te werk vir die volgende drie jaar – PV 
is in goeie hande. 
 
Die wintersportseisoen is hier en daar is baie voorbereidings aan die gang om almal 
fiks en reg te kry.  Die netbalspanne het ‘n suksesvolle oorslaapkamp by die skool 
gehou en die rugby het gebaat by ‘n kamp in Grabouw.  Sommige spanne is al aan 
die gang en het goeie uitslae gelewer.  Die dogtershokkie se eerste span is deur na 
die volgende rondte van die Spar-uitkloptoernooi en die O.14 seuns en dogters-
hokkie het baie goed gevaar! Die dogters het slegs een wedstryd verloor en die 
toekenning ontvang vir beste hokkie gespeel en beste gedrag op en van die veld.  
Mooi so! 
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Die seisoensverandering bring ook ‘n uniformverandering en vir die volgende twee 
kwartale is die winteruniform met baadjies elke dag verpligtend.  Let asseblief 
daarop dat huishemde, optoghemde en gewone klere (“civvies”) nie by 
sportoefeninge en –wedstryde toegelaat word nie.  Sweetpakke moet na oefeninge 
of wedstryde gedra word as ‘n leerder die skoolgrond om enige rede moet verlaat.  
Die leerders lyk netjieser elke dag, maar daar is nog gebiede wat ‘n bietjie meer 
afronding nodig het. 
 
Ek het twee sake waaroor ek my bekommer:  Die eerste saak is die misbruik van 
sosiale media en die klaarblyklike onkunde van die leerders oor hierdie saak.  Ek het 
onlangs in ‘n saalbyeenkoms daaroor gepraat.  Ek dink dit is ook belangrik dat ouers 
‘n ogie moet hou oor wat by die huis aangaan.  Die volgende waarskuwing kom van 
Emma Sadlier – ‘n kenner op die gebied. “As jy nie wil hê een van die volgende 
moet dit sien nie, moet dit nie plaas nie:  skoolhoof, ouers, polisie, predatore, 
voornemende werkgewers.” Al die verskillende vorms van sosiale media 
beskikbaar, verskaf ‘n wonderlike kans om dadelik goedkoop te kommunikeer, maar 
dit kom met ‘n groot klomp bekommernis en gevare.  Maak seker dat u weet wat die 
skool se selfoonbeleid is en maak seker dat u kinders dit weet.  Dit is op die 
webtuiste.  Ek moedig ons kinders aan om sosiale media verantwoordelik te gebruik 
– dit is in hulle belang. 
 
Die tweede saak wat my bekommer, is die groot aantal leerders wat afwesig is, 
laatkom of die skool vroeg verlaat.  Wettige afwesighede is verstaanbaar, maar daar 
is te veel leerders wat huis toe gaan nadat hulle toets geskryf het op ‘n Dinsdag en 
Donderdag.  As ‘n kind gesond genoeg is om ‘n toets te skryf, dan kan hy/sy die res 
van die dag by die skool bly.  As u kind(ers) regtig siek is, hou hulle asseblief by die 
huis tot hul gesond is en stuur ‘n doktersertifikaat.  Ek werk saam met die 
graadhoofde en die skoolsielkundige om hierdie saak te ondersoek en hoe om dit 
beter te hanteer.  Dit sal ons baie help as ouers nie hulle kinders vir elke snuif of 
hoofpyn kom haal nie en hul die skooldag laat voltooi.  Dit help ons om vir u ‘n beter 
produk te lewer.  Dit is baie belangrik dat die drie kante van die ouer-skool-kind-
driehoek aan mekaar verbonde sal bly en mekaar sal ondersteun. 
 
Ek wil u ook meedeel dat verlede jaar se pryswenner-tienerdrama, Wolkkop, 
uitgenooi is om vanjaar by die KKNK te Oudtshoorn op te tree.  Dit is ‘n wonderlike 
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prestasie en ons wens hulle net die beste toe vir hul optredes.  Hulle sal u 
ondersteuning waardeer as u in die omgewing is. 
 
Van harte geluk aan een van ons Matriekleerders, Michelle Fisher, wat onlangs as 
die Wes-Kaapse Skole Sportvrou van die jaar aangewys is.  Dit is ‘n wonderlike 
prestasie – mooi so, Michelle!  Sy het die toekenning vir Skaak ontvang. 
 

 

ROLA – herinnering!        
 
Ek wil u herinner aan die verbintenis tussen Parel Vallei en die Rola Motorgroep.  As 
u ‘n nuwe of ‘n gebruikte motor wil koop, kontak asseblief vir Tilly Montanari by hul 
hoofkantoor (Tel. 021 841 8328/ Selfoonommer:  083 270 7735) en sy sal u in 
verbinding stel met een van hulle agentskappe.  Hulle sal ‘n goeie transaksie vir u 
beding en daar is ‘n finansiële voordeel aan die skool betaalbaar. 
 
Ons is opgewonde daaroor om ons verbintenis met hierdie gevestigde plaaslike 
handelsnaam te versterk.  Klik asseblief op die hoof-skakel om die handelsname wat 
hulle aanbied, te besigtig. Rola Motor Group 
 
Die einde van die kwartaal is hier en daarmee ook Paastyd.  Mag u ‘n geseënde 
Paasfees saam met u gesin geniet.  Dit is die heiligste tyd van die jaar vir Christene 
en dit is my wens dat God u die tyd sal gee om na te dink en dit gepas te vier saam 
met u geliefdes. 
 
Reis veilig en sluit aan by diegene wat versigtig bestuur en veilig by hul 
bestemmings aangekom het.  Ek sien uit daarna om my seuns in die Oos-Kaap te 
besoek, maar ook by die O.14 rugbyspan in George in die Suid-Kaap vir drie dae 
aan te sluit.  Die senior hokkieseuns en –meisies is op toer na Bloemfontein – alles 
van die beste. 
 
Gods rykste seën met die Paastyd! 
 
Hartlike PV-groete, 
 
Dave  

http://www.rolacars.co.za/
http://www.rolacars.co.za/

