
Beste Ouers en Vriende 
 
Die vierde kwartaal van ‘n skooljaar is ‘n tyd van viering, opgewondenheid en hartseer.  
Dit is ‘n viering, want ons erken uitnemendheid by die sport-, kultuur- en akademiese 
prysuitdelings.  Dit is opwindend, want ons beplan vir die nuwe jaar en sien uit na wat 
dit kan bring.  Dit is hartseer, want dit is groettyd vir personeellede wat huishoudelike 
name geword het en ook die matriekklas van 2015. 
 
Die kwartaal het op ‘n hoë noot begin met die jaarlikse kultuur- en akademiese 
prysuitdelings.  (Die sportprysuitdeling is al gedurende die derde kwartaal afgehandel).  
Dit was ‘n groot voorreg om mnr. Bun Booyens as ons gasspreker by die akademiese 
prysuitdeling te hê.  Hy is die redakteur van Die Burger en dit was verrykend om na 
hom te luister en ‘n blik te kry op hoe hy dink en die ondervindinge wat hy gehad het.  
Ek was baie trots op ons kinders soos hulle verby ons beweeg het om hulle pryse te 
ontvang.  Ek was net so trots op ons personeel, want sonder hulle sou soveel 
uitnemendheid onmoontlik gewees het.  Dit was ‘n wonderlike aand en ek was geëerd 
om my vrou ook op die verhoog te hê om pryse te oorhandig.  Wie sou ooit kon dink dat 
dit sou gebeur toe ek haar 24 jaar gelede ontmoet het? 
 
Baie geluk aan al ons leerders wat pryse by die drie prysuitdelings ontvang het.  Ons is 
trots op julle! 

TOPPRYSWENNERS 
 

 
Agterste ry, van links.  Melissa Swindon; Michelle Marais; Suné van Zyl; Liam Walsh; 
Teneille Nel; Jasper Frith; Jessica Whitfield; Zelmarie Barnard.   Voorste ry, van links. 
Nerina Theunissen; dr. Ian Malherbe (beheerliggaamvoorsitter); mnr. Bun Booyens 

(redakteur van Die Burger - gasspreker); mnr. David Schenck; Liam de Bliquy. 



 

Ek is nou al vir 19 maande hoof van die skool (dit voel soos gister wat ek oorgeneem 
het) en ek voel dat ek nou die hartklop van die skool begin voel.  Die senior 
personeellede is nou in die beplanningsfase vir volgende jaar en besprekings oor baie 
funksies en geleenthede vind plaas.  Dit is ‘n wonderlike proses wat grootliks dien om 
te bevestig dat ons dinge reg doen, maar terselfdertyd ook toelaat vir verbeteringe waar 
nodig.  Dit is nogal ‘n proses om die kalender saam te stel en ons is besig om sekere 
geleenthede vas te maak sodat dit tradisie kan word by PV en ‘n nalatenskap kan 
agterlaat. 
 
‘n Deel van hierdie beplanning is die integrasie van 2016 se graad 8-klas in die Blou 
Lint (Blue Thread) met die kamp by Back to Basics.  Dit sal die tweede jaar wees wat 
die kamp sal plaasvind en ons hoop om op die sukses van verlede jaar se kamp te bou.  
Ek glo hierdie kamp lê die fondament vir die vyf jaar wat voorlê in die hoërskool en bind 
ook die kinders as ‘n graad. 
 
 

 
 
 
PV is nou al oud genoeg om sekere tradisies vas te lê terwyl ons ons identiteit as ‘n 
leierskool vestig.  Geleenthede soos die Stigtersdag, die graad 8-kamp, die Valedictory 
en prysuitdelingseremonies voorsien geleenthede vir die skool om in die openbaar 
uitnemendheid en eenheid te vertoon, terwyl dit terselfdertyd groot trots en ‘n gevoel 
van behoort aan onder die kinders laat groei. 

 
Ons is opgewonde daaroor om vier nuwe personeellede te verwelkom, maar daaroor 
sal ek by ‘n latere geleentheid uitwei. 
 
Die nuwe personeellede is aangestel omdat vier veterane van Parel Vallei, wat 
gesamentlik 72 jaar toegewyde diens tot die skool bygedra het, aftree.  Mev. Pat 
Pienaar, mev. Margaret van Staden, mev. Marianne Rabie en mnr. Nico Smit het die 
einde van hul loopbane bereik en is gereed vir ‘n welverdiende rustyd.  Ons het hierdie 
vier personeellede onlangs met ‘n ontbyt in die personeelkamer vereer en heelwat 
trane is tydens die geleentheid gestort.  Ons sal hulle mis, maar hulle kan verseker 
wees dat hulle hulle werk goed gedoen het en hul rus verdien. 
 



 

 
Agter, van links.  Mev. Margaret van Staden; mev. Marianne Rabie; 

mnr. Nico Smit en mev. Pat Pienaar. 
 

Ons het ook van die 2015-matriekklas afskeid geneem met ‘n geleentheid in die 
skoolsaal en ‘n geselligheid vir die personeel, ouers en matrieks na die seremonie.  
Ons sien uit na hul uitslae in die finale eksamens – hulle is ‘n sterk akademiese groep 
en hulle het ‘n goeie voorbeeld gestel wat deur die res van die skool gevolg kan word.  
Dit was ‘n aangrypende geleentheid (soos wat ‘n Valedictory maar altyd is) en vir baie 
ouers was dit die laaste formele skoolfunksie ooit!  Ek wil die matrieks bedank vir hul 
bydrae en wens hulle net die beste toe vir die toekoms!  Hulle is deel van die Blou Lint 
(Blue Thread) wat ons almal verbind en ons sal hulle graag in die toekoms wil sien as 
hulle hul alma mater kom ondersteun. 
 
Die skool is nou baie stil terwyl die kinders hul finale eksamens skryf, maar daar is ook 
‘n gespannendheid wanneer hul skryf en die finale uitslag opdoem.  Parel Vallei het 
uitstekende onderwysers en ek is vol vertroue vir goeie uitslae. 
 
Ten slotte wil ek u daarop wys dat 28 onderwysers voor die einde van die kwartaal die 
finale matriekvraestelle gaan nasien.  Ons sal dus op Maandag 30 November 
antwoordstelle teruggee en die dag afsluit met ‘n finale saalbyeenkoms.  Ek verwag dat 
alle leerders op daardie dag die skool sal bywoon, geklee in volle skooluniform.  
Rapporte sal gereed wees om afgehaal te word in die sportsaal op Woensdag 9 
Desember van 09:00 tot 10:00.  Leerders of hul ouers mag die rapporte kom haal en 
daarvoor teken. 
 
Hartlike PV-groete 
 
David  


