
 
Beste Ouers en Vriende 
 
Ek wil graag hierdie uitgawe van my nuusbrief aan die nagedagtenis van Savannah 
Montgomery wy. 
 
Savannah, ‘n graad 9-leerder, is gedurende Paasnaweek tragies in ‘n ongeluk in Limpopo 
oorlede. 
 

 
 

Savannah – ons sal jou onthou! 
 

 
Die blare verander in ryk herfskleure, teen opstaantyd is dit donker en daar is ‘n byt in die 
lug.  Middae word gevul deur fluite en opgewonde stemme!  Winter is hier.  Dit is ‘n 
opwindende tyd van die jaar vir huidige en voornemende leerders terwyl die wintersport en 
akademiese program vol verloop en die opedag vir graad 7’s reeds gehou is. 
 
Ek is verskriklik trots op ons kinders terwyl hulle aanpas by die styl van die nuwe skoolhoof 
en die aanpassings wat aan die uniform en ander aspekte van die kampuslewe gemaak is.  
Die kinders het ‘n goeie ent gevorder in 12 maande.  Die graad 8’s ken natuurlik geen ander 
manier nie en ek is in my skik met die manier hoe hulle aangepas het en die skool hul eie 
gemaak het.  Daar kan nog gewerk word aan die kleredrag buite die skoolgronde en in 
hierdie verband vra ek dat u sal let op die volgende: 
 

 Skoolbaadjies moet te alle tye buite die skoolgronde gedra word. 

 Die volle sweetpak moet buite die skoolgrond gedra word as die leerders sportdrag 
aan het. 

 Leerders moet nie buite die skooglronde sit of lê terwyl hulle vir hul ouers wag nie. 
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Dit is nie net die kinders se kleredrag wat aandag geniet nie, maar ook ‘n verskeidenheid 
kledingstukke vir ouers en ondersteuners is beskikbaar.  Dit kan besigtig word op die 
Communicator onder:  HULPBRONNE – ALGEMEEN.  My vrou se kontakbesonderhede is 
daar as u iets wil bestel of navraag wil doen.  Dit sal wonderlik wees om almal in 
ondersteunersdrag by die skool te sien. 
 
Gedurende die tweede langnaweek het ek Grahamstad en Oos-Londen toe gery om by my 
seun se 21e verjaardag te wees en het ek tyd deurgebring by die Kingswood- en 
Hudsonpark-kampusse.  Ek was baie trots daarop om die PV-handelsnaam op my motor en 
klere te vertoon en om ons skool in ‘n ander provinsie te bevorder.  Ek het die Sondag 
teruggery met ‘n warm gevoel en die wete dat ons dinge regkry by PV en in die Wes-Kaap 
en dat ons ons man kan staan teen enige skool in die land.  Ons akademie, skooluniform, 
sport, kultuur en ander aktiwiteite hoef vir niemand terug te staan nie. 
 
Die PVU (Parel Vallei-Unie) kry nou koers en ek wil u aanmoedig om u besonderhede op die 
databasis te registreer deur die skakel te gebruik.  Dit is NIE net vir oudleerders nie, maar is 
‘n oorkoepelende liggaam vir almal wat by die skool betrokke is (behalwe leerders).  Die 
hoofdoel van die PVU is om ‘n basis en identiteit vir PV-ondersteuners te verskaf.  Vanjaar 
sal dit die eerste keer wees dat die jaarlikse ete toeganklik sal wees vir alle PVU-lede, nie 
net oudleerders nie.  Ek sal graag soveel as moontlik mense daar wil sien.  ‘n Moontlike 
datum is die Saterdag van die Somerset College-derby (15 Augustus);  die prys van die 
kaartjies sal later bevestig word.  Skryf die datum in die dagboek.  Die PVU is vir u, so sluit 
aan en deel in die gevoel. 
 
Ten slotte wil ek graag vir Michelle Marais (onderhoofmeisie) gelukwens wat in die Miss 
Teen Commonwealth SA-kompetisie ‘n semi-finalis is.  Gaan asseblief voort om haar te 
ondersteun op haar Facebook-bladsy en sms haar naam en van na 35554. 
 
Hartlike PV-groete 
 
David 
 
 
 

           
Rola-herinnering 
 
Ek wil u herinner aan die verbintenis tussen PV en die Rola-motorgroep.  As u op soek is na 
‘n nuwe of gebruikte motor, kontak Tilly Montanari by die hoofkantoor (telefoonnommer 021 
8418328 / Selfoonnommer 083 2707735) en sy sal u met een van die handelaars in 
verbinding plaas.  Hulle sal ‘n goeie ooreenkoms bewerkstellig en daar is ‘n finansiële 
voordeel vir die skool betaalbaar. 
 
Ons is opgewonde om ons verbintenis met hierdie gevestigde plaaslike handelsnaam uit te 
brei.  Klik op die hiperskakel Rola Motor Group om die voertuie wat hulle aanbied, te 
besigtig. 
 

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

