
 
Beste ouers en vriende 
 
Die tyd vlieg sodat ons die einde van die tweede kwartaal bereik het.  Ek het aan die begin van 
die jaar teenoor die Matrieks opgemerk dat die jaar vinnig sal verbygaan en nou is ons al 
amper aan die einde van Junie. 
 
Dinge verander net so vinnig soos wat die tyd vlieg en binnekort sal ons 260 nuwe graad 
aggies by PV verwelkom.  Daar is groot veranderinge wat op hulle wag, groot, maar 
opwindende veranderinge.  Die skuif na die hoërskool begin met die aanvaardingsbrief van die 
skool en dan begin die voorbereidings vir die oorgang later.  Alle briewe is gestuur en ek sien 
uit na die aankoms van die kleintjies in 2016. 
 
Dit is ook ‘n tyd van verandering vir die graad 9’s as hulle oor hul vakkeuses moet besin en 
begin dink wat hulle wil doen as hulle die skool verlaat.  Ek wil hulle sterkte toewens met hulle 
besluite en hulle aanmoedig om te doen wat hulle geniet. 
 
Parel Vallei het gegroei en verander oor die laaste 29 jaar en die skool is nou op die stadium 
waar ‘n kultuur van uitnemendheid in alle aktiwiteite gevestig word met ‘n eiesoortige manier 
van doen.  Dit is opwindende tye wat voorlê vir die skool en ek kan dit in die personeel, ouers 
en kinders aanvoel soos wat PV sy merk maak en so groot staan soos alle ander bome in die 
woud. 
 
Maar dit is nie net uitnemendheid op alle gebiede wat tel nie.  Dit kan ons gerespekteer laat 
deur ander skole, maar dit gee ons nie ons eiesoortige kenmerke nie.  Wat is dit wat ons 
saambind as een?  Wat is hierdie Blou Lyn waarna ek al voorheen verwys het?  As die skool 
wil aanbeweeg van goed na uitstekend, moet ‘n eie identiteit geskep word, ‘n eiesoortige 
karakter.  Dit is nie iets wat die skoolhoof op die skool forseer nie.  Dit is nie ‘n kunsmatige 
slagspreuk of streef na-kultuur waar ons onsself gedurig met ander vergelyk en probeer inhaal 
nie.  Dit is iets wat ons self moet skep wat so sterk is dat die ‘n basis vorm wat onwrikbaar is en 
vir generasies steeds bekend sal wees. 
 
Dink ‘n bietjie aan al die groot name in die wêreldsamelewing en jy sal drie woorde kry wat 
dadelik uitstaan:  Kwali teit ,  Lojal i teit  en Vertroue. 
 
Kwali teit /gehalte:  as ons ons geld spandeer, wil ons weet dat dit nie vermors sal word nie.  
Die volhoubaarheid van die produk. 
 
Lojal i teit :  dit word verbind aan kwaliteit en volhoubaarheid.  Ons is lojaal aan ‘n groot 
naam/handelsnaam en dit is moeilik om die lojaliteit te verbreek. 
 
Vertroue:  ‘n kenmerk wat verdien word deur jare se uitnemendheid. 
 
Ons herken hierdie groot name aan hul logo’s en as ons een van hierdie produkte besit, is ons 
trots daarop, ons pas dit op en is nie skaam om dit ten toon te stel nie – dit is eintlik die 
teenoorgestelde.  Ons handelsnaam kan herken word in ons skoolwapen en dit is hoekom ons 
dit teruggeplaas het op die voorkant van alles wat ons doen en dit word al meer en meer 
herken.  Ons moet dit volhou. 



 

 
Maar … ek is nie oortuig dat al ons leerlinge die konsep verstaan nie – hulle het dit nog nie.  
Hoekom bly hulle nie na hulle wedstryde afgehandel is en ondersteun PV nie?  Daar is iets wat 
kortkom en dit lê by ons om vir hulle te wys wat dit is.  Hulle weet nie wat dit is om hul skool as 
‘n groep in volle skooldrag te ondersteun en trots te wees daarop nie.  Om die skoollied na ‘n 
wedstryd te sing en deel te wees van iets baie groter.  As jy dit eers ondervind het, wil jy meer 
hê en dan ontwikkel dit. 
 
Dit is die eiesoort ige kenmerk/identi teit /naam waarvan ek praat! 
 
Wat beteken dit vir hulle as hulle na ons skoolwapen kyk?  Inspireer dit hulle?  Wat moet ons 
doen om ons eie identiteit te skep?  ‘n Identiteit wat leerlinge in ons sal laat belangstel en sal 
maak dat hulle hiernatoe sal wil kom. 
 
 

 
 

Wat beteken hierdie wapen vir jou? 
 

Parel Vallei moet op kwali teit ,  lo jal i teit  en vertroue bou sodat ons ons logo met trots kan 
dra en sodat mense kan weet wie ons is.  Ons is in die besonder gelukkige posisie om ‘n groot 
tweetalige, ko-ed, multi-kulturele skool te hê wat in staat is om leerlinge uit die topgehalte 
laerskole rondom ons te trek.  Ons moet hiermee werk en ‘n omgewing skep wat van 
hoogstaande gehalte en gedissiplineerd is en tog prettig is, gebou op ‘n basis van respek, 
lojaliteit, eer, betrokkenheid en ondersteuning. 
 
Ons het alreeds met hierdie proses begin om nuwe klem te plaas op die basiese dissiplines 
van voorkoms en betrokkenheid.  Nou moet ons dit verder neem om ‘n kultuur van 
ondersteuning te skep.  Vir baie van ons leerlinge breek die naweek aan op ‘n Vrydag na skool 
of na hul sportwedstryd op ‘n Saterdag.  Ons wil graag op ‘n sportdag ‘n see van blou en wit 
sien sodat ons ons opponente op en van die veld af ‘n ding of twee kan wys.  Dit moet gebeur 
deur die ingesteldheid te verander – die graad 8’s weet waarvan ek praat, want hulle het 
alreeds twee sportgeleenthede gehad waar daar van hulle verwag is om dit by te woon.  Ek 
was so trots op hulle teenwoordigheid en ondersteuning.  Ons het nou al twee keer die 
spontane sing van die skoollied na die laaste wedstryd gehoor wat my hoendervleis gegee het! 
 
Volgende kwartaal sal groot klem gelê word op ondersteuning, want ons gaan van die hele 
skool verwag om die Somerset College Derby-naweek te kom bywoon.  (Besonderhede sal 
later volg).  Skryf asseblief die naweek van 14 – 15 Augustus in u dagboek.  Moet asseblief 



 

nie gesinsaktiwiteite beplan nie, want op daardie naweek wil ons graag alle Parel Valleiers in 
volle sterkte by die skool sien om hulle skool en hul vriende te ondersteun. 
 
Ons wil ook graag u ondersteuning hê as ouers en vriende van die skool, so, kom na ons 
musiekblyspel en ons heel eerste Stigtersdag op 14 Augustus.  Ons is ook besig met 
verskeie projekte wat die ouers/vriende en die leerders van die skool sal bevoordeel.  Ek sal 
meer spesifieke inligting deurgee met die nuusbrief aan die begin van volgende kwartaal, maar 
in die tussentyd:  die opgradering van die klubhuis is ‘n groot prioriteit.  Die PVU het groot 
planne en is by die stadium waar finansiële ondersteuning vir die projek gesoek word.  As 
enigiemand belangstel om betrokke te raak skakel my asseblief en ek sal u in verbinding plaas 
met die voorsitter van die PVU, Paul van Niekerk. 
 
U sal agterkom dat ek nie altyd dit wat die skool bereik het, vooropstel nie.  Al ons uitslae en 
prestasies is op die Communicator en daar is ‘n skakel na die skool se webtuiste wat gedurig 
opgegradeer word.  Ek wil tog die prestasies van die eerstespanseuns- en dogtershokkie en 
dié van die O.16-rugbyspan noem.  Hierdie drie spanne het uitstaande resultate behaal en is 
baie hoog geplaas op die SA Skolesportranglys op hul webtuiste.  Die Wiskundedepartement 
moet ook genoem word.  PV is vierde geplaas uit 170 skole, 7000 inskrywings, by die UCT-
Wiskundekompetisie. 
 
Datums vir u kwartaalbeplanner 

• Musiekblyspel : 29/7 – 1/8 
• Stigtingsdag : 14/8 
• Somerset College Derby : 15/8 
• PV Gholfdag : 18/9 

 
Let asseblief daarop dat die PVU-ete op 15 Augustus sal plaasvind. Almal is welkom by hierdie 
ete. Dit is nie slegs vir oudleerders nie, maar vir die hele volwasse PV-gemeenskap.  Vir meer 
inligting in die verband, stuur ‘n e-pos aan pvu@pvallei.co.za 

 
Ek hoop u het ‘n heerlike wintervakansie saam met u gesinne.  Die Schencks gaan die Karoo 
en die Oos-Kaap besoek en sal terugkeer met biltong en moontlike cholestrolprobleme✪. 
 
Bly warm en veilig. 
 
Hartlike PV-groete 
 
David 


