
Beste ouers en vriende 
 
Ek het lanklaas my pen op paier gesit en baie het sedertdien gebeur.  Die 
Communicator is op datum met alle gebeure, reëlings en uitslae en dien so as ‘n 
fokuspunt vir ons kommunikasie.  Ek wil dan ook die administratiewe personeel 
bedank vir hul werk in hierdie verband.  Ek wil tog ook ‘n paar van die goed-voel-
oomblikke van die kwartaal met u deel. 
 
Voordat ek daarby kom, wil ek graag ‘n nuwe personeellid verwelkom by Parel 
Vallei.  Mnr. Albie Steenkamp het by ons aangesluit as assistentterreinbestuurder en 
hy sal hoofsaaklik verantwoordelik wees vir die speeloppervlakke en die tuinery.  
Mnr. Steenkamp het ‘n goeie kennis ten opsigte van grondbestuur en sy taak sal 
wees om te verseker dat ons velde, tuine en speeloppervlakke in topkondisie is.  
Ons sien uit na ‘n lang en gelukkige verbintenis met mnr. Steenkamp. 
 
 

 
 
Parel Vallei is ‘n skool wat daarna streef om soveel as moontlik geleenthede vir sy 
leerders te skep en dit is met groot opgewondenheid dat ek die bekendstelling van ‘n 
nuwe leerder leierskapstruktuur, wat onmiddellik in werking tree, aankondig.  Die 
leerderraad word vervang met ‘n stelsel van prefekte, gekies deur verskillende 
portefeuljes wat verskillende afdelings verteenwoordig.  Stemming in elke portefeulje 
sal volg nadat die kandidate se manifeste vertoon is.  Kieserregistrasie word in elke 
portefeulje vereis voordat ‘n kieser sy stemreg mag uitoefen.  Elke portefeulje sal 
bestuur word deur ‘n onderwyser wat leiding gee en alle vergaderings bywoon.  Een 
van hierdie portefeuljes sal die VRL (Verteenwoordigende Raad van Leerders) wees 
met verteenwoordiging van alle grade en direk op die beheerliggaam deur die 
hoofseun en hoofmeisie. 
 
Die leiers van die toekoms is die kinders wat vandag in ons skoolbanke sit en ons 
het ‘n verantwoordelikheid om hulle bloot te stel aan leierskapsrolle en om 
geleenthede en basiese opleiding te verskaf.  Elkeen van hierdie portefeuljes sal ‘n 
komitee hê wat saamgestel word uit leerders uit alle grade wat dan, wanneer dit met 
die Prefekte, sport-kapteins en ander geleenthede in die skool gekombineer word, 
leierskapblootstellings aan oor die 200 leerders sal verleen.  Dit is baie opwindend 
en sal verder versterk word deur kursusse en gassprekers wat opleiding en 



individuele groei sal verskaf soos die nuwe struktuur vasgelê word in die wel en wee 
van PV. 
 
‘n Ander totale verskil is dat die prefekte en hoofseun en –dogter by Stigtersdag voor 
die hele skool bekendgemaak sal word. 
 
Nog opwindende nuus kom uit ander sektore van die skool waar PV-leerders in ‘n 
verskeidenheid aktiwiteite uitgeblink het. 

 

 Parel Vallei het ‘n vierde plek uit 180 skole in die UCT Wiskunde-olimpiade 
behaal.  Dit is die tweede agtereenvolgende jaar dat ons ‘n vierde plek behaal. 

 SAMF (die vroeëre Harmony) – PV het 7 leerders in die Top 100 (uit 80 000 in 
SA) en behaal die vierde plek in Suid-Afrika! 

 Dink of Sink-debat:  die juniorspan haal die finale rondte. 

 Drama:  Mia van der Merwe:  aangewys as die junior wenner in die Nasionale 
Toneelspelkompetisie. 

 Eisteddfod – PV wen 14 pryse, 11 trofeë, 3 medaljes, 43 Cum Laudes en 33 
Goud+ -toekennings by die Stellenbosch Eisteddfod. 

 Eerste Dogtershokkiespan – onoorwonne by die Kingswood-fees. 

 Eerste Dogtershokkiespan wen vir Paarl Gimnasium vir die eerste keer in die 
geskiedenis van PV. 

 Eerste Seunshokkiespan wen die Fairmonttoernooi. 

 41 PV hokkiespelers in verskillende Bolandspanne vanjaar. 

 Bergfietsry – Matthew Keyser word as die Wes-Kaapse Junior “cross country” 
kampioen gekroon. 

 Vyf bergfietsryers ontvang Wes-Kaap kleure. 

 Rugby – 5 O.19-spelers gekies om na Nieu Seeland te gaan na SCST week in 
George. 

 Rugby – baie beter resultate. 
 
Ons is ook verheug om aan te kondig dat die rugbypawiljoen gedurende die 
vakansie ‘n dak gaan kry wat vroeg volgende kwartaal klaar behoort te wees. 
 
Maar …. Die oomblik van die kwartaal was die sportdag teen Strand.  Die pawiljoen 
was vol toeskouers en ondersteuners van albei skole, met mense wat selfs agter die 
pawiljoen gestaan het.  Leerders het van oor die hele skoolgrond gehardloop om die 
tonnel te vorm vir die spanne om op die veld te draf.  Die gees was wonderlik.  ‘n 
Ware toonbeeld van wat die Blou PV-Draad werklik is en ek hoop om meer en meer 
ondersteuning soos dié te sien. 
 

 



Die Junie-rapporte is beskikbaar en ek moedig u aan om met u kinders te sit en die 
goeie en slegte dinge van die rapport te analiseer.  Die kinders benodig liefde en 
aanmoediging (en ‘n bietjie druk). 
 
Die Parel Vallei Gholfdag is net om die draai en die beplanningskomitee is hard aan 
die werk.  Ek weet ons vra van tyd tot tyd ouers om ‘n donasie van klein items te 
maak en ek probeer om dit so min as moontlik te doen.  Ons gaan vanjaar weer vir 
die klasse vra om klein items as pryse te bring en vir die volgende paar jaar gaan PV 
‘n lootjiestelsel (raffle) hê wat saam met die gholfdag sal loop.  Ons wil graag elke 
jaar een groot fondsinsameling hou en ons wil dit ordentlik doen.   
Daar is drie groot pryse in die lootjiestelsel (raffle). 

 Eerste prys: R20 000-vakansie in Thailand . 

 Tweede prys: R18 000 se Miele-koffiemasjien. 

 Derde prys: iPad ter waarde van R3 000. 
 
Daar sal ook pryse vir klasse en individuele pryse wees vir kaartjies verkoop (bv. ‘n 
klasuitstappie met alle onkoste gedek).  Kaartjies is R20 elk en ons sal graag wil hê 
elke kind moet 20 kaartjies verkoop.  Help ons hierin sodat ons ‘n nog groter verskil 
in u kind se lewe kan maak.  
 
Die koue is hier – betyds vir die vakansie, so kaggelvure, potjiekos, warm sjokolade 
en laatslaap is vir seker deel van die daaglikse program.  Geniet die tyd saam as ‘n 
familie en reis veilig as u op die pad gaan.  Die Schencks is op hul jaarlikse Oos-
Kaapse pelgrimstog om by die Boesmansrivier te jag en vis te vang.  Dit is biltong- 
en rooiwyntyd. 
 
Bly veilig en bring die blou PV-gees terug – verfris en vernuwe! 
 
Hartlike PV-groete 
David 
 
 


