
 
Beste Ouers en Vriende 
 
Kersfees nader vinnig en dit is weer tyd om die gerookte varkboud en kalkoen voor 
te berei.  Dit is ‘n baie spesiale tyd van die jaar en ek hoop dat elke familie geseën 
sal word met liefde en ‘n gevoel van geborgenheid.  Ek sien uit om vir ‘n week of 
twee af te skakel voor ons die uitdagings van 2016 aanpak.  Braaivleis, kreef, 
tuisgebakte brood, wandelinge langs die see (om plek te maak vir die volgende 
maaltyd) en tyd saam met vriende en familie is bo-aan die prioriteitslys. 
 
 

   
 
 
Soos die jaar sy einde nader skep dit vir ons ‘n geleentheid vir introspeksie en om 
dankbaarheid te betoon.  Ek hou van die Amerikaanse tradisie van Thanksgiving.  
Dit benadruk waarom ons dankbaar moet wees en hoe bevoorreg ons is in 
vergelyking met soveel ander in ons wêreld.  Hier by Parel Vallei het ons baie om 
voor dankbaar te wees. 
 
Ek is dankbaar vir ‘n wonderlike skool met wonderlike kinders en ondersteunende 
ouers.  Dit maak my werk soveel makliker as ouers, leerders en personeel 
saamwerk om die driehoek te voltooi.  Ek is dankbaar vir die pragtige omgewing 
waarin ons woon – ons is werklik geseënd!  Ek is veral dankbaar vir my familie en 
die lewe wat ek kan leef. 
 
Ek is ook dankbaar vir die volgende vier toevoegings tot ons personeel vir 2016: 

 Murlize van Heerden van Hoërskool Tygerberg sluit by ons aan om Afrikaans 
te onderrig. 

 Mieke Botha van Hoërskool Muizenberg sal Engels onderrig. 

 Johandre Labuschagne, voorheen verbonde aan HHH, sal LO aanbied. 

 William Hayward is vars uit UCT Wellington en sal Geografie onderrig. 
 
Dit is ‘n plesier om hulle by PV te verwelkom en ek is seker hulle sal vining hul 
teenwoordigheid laat geld en waardevolle bydraes maak tot die Bloudraad. 



 

 
Ek is baie tevrede met die akademiese uitslae in graad 8 – 11 en ek wil u aanmoedig 
om u kinders se resultate te bespreek en hulle aan te moedig om te verbeter waar 
moontlik.  Die matriekuitslae word op 6 Januarie 2016 om 12:00 bekend gemaak en 
ek is seker ons graad 12’s sal ons weereens trots maak. 
 
Mag God u hierdie Kersseisoen ryklik seën en Sy bewarende hand oor u hou waar u 
ook mag gaan en wat u ook al mag doen.  Veilig reis en ek hoop dat u gelukkig en 
verfris sal terugkeer vir die nuwe jaar. 
 
Hartlike PV-groete 
 
David 

 


