
 
 
 
 
 

Beste ouers en vriende 
 
Ons het aan die einde van die winter-buitemuurse seisoen gekom en ek voel ek 
praat vir die meerderheid dat dit te gou verby is.  Ek is bewus van die matrieks se 
rekordeksamen wat plaasvind en die feit dat alle goeie dinge tot ‘n einde kom, maar 
dit was so ‘n wonderlike seisoen ten opsigte van alle aktiwiteite dat ek amper wens 
dit wil nooit ophou nie. 
 
Dit is die tyd van die jaar wanneer ‘n groot verskeidenheid van aktiwiteite aangebied 
word en waar daar baie geleenthede vir die leerders geskep word om hul talente ten 
toon te stel.  Ons talentvolle kinders het gewys wat in hulle steek en ons is baie trots 
op hulle. 
 
Die kulturele kant van die skool groei sterker en sterker en dit was wonderlik (en 
harde werk) om vanjaar vier dramas op die planke te sien.  Al vier die dramas is 
geskryf deur en geregisseer deur ons eie juf. Annelie van Zyl en juf. Yanou Pienaar.  
Die uitslae van die feeste vir hierdie vier dramas was regtig uitstaande.  Met etlike 
dubbelgoue en goue toekennings en ‘n spul ander toekennings is dit nie verbasend 
nie dat PV in die Top 5 is in omtrent elke deelnemende kategorie.  Verder was daar 
ook ‘n hele klomp toptoekennings by al die Eisteddfods.  Ek was so trots op ons 
Toppresteerders by die pryswennerskonsert en –seremonie in Stellenbosch waar 
ons ‘n heel paar pryse gewen het en gekies is om op te tree. 
 
PV het vanjaar vir die eerste keer nege projekte by die Eskom Ekspo te Stellenbosch 
ingeskryf en het 2 goue, 1 silwer en 6 brons medaljes gewen, sowel as die volgende 
spesiale pryse: 
 

 Uzair Patel – wen een van drie pryse vir die beste projek oor water. 

 Justin Burger – wen die beste projek in meganiese ingenieurswese (senior). 

 Shannon Barry wen die algehele beste navorsingsprojek (meisie) en sy gaan 
die Wes-Kaap (en natuurlik PV) by die Nasionale Wetenskap-ekspo in 
Oktober verteenwoordig. 

 
 
Ons is trots op hierdie nege jong wetenskaplikes! 



 

 
Agter:Dillon Cilliers, Justin Burger, Uzair Patel. 

Voor: Shannon Barry, René Van Zyl, Zoë Naude, Charné Merrick, Carla Steyn, Mia Doyle. 

 
Op sportgebied was daar baie aktiwiteite en ons kan met veiligheid sê dat daar 
hierdie seisoen die grootste getal PV-sportspanne aan alle sportsoorte deelgeneem 
het.  Dit was wonderlik, dis amper moeilik om te besluit waar om te begin … 
 
Miskien is dit ‘n goeie plek om te begin deur te sê hoe trots ek is op alle Parel 
Valleiers wat week na week by die oefeninge opdaag;  maak nie saak in watter span 
hulle speel nie. Ek salueer julle – julle is die rugraat van die skool – ons sal 
ondergaan sonder julle.  Ek wil alle ouers ernstig aanmoedig om u kinders te 
motiveer om deel te neem aan sport. 
 
Ek wil ‘n paar van die wonderlike winterseisoenhoogtepunte noem – in geen 
spesifieke volgorde nie: 
 

 Dogtersmuurbalspan wen interskoletrofee teen Strand. 

 Dogters se B-muurbalspan is onoorwonne. 

 Eerste seunshokkiespan is 34ste in SA en die wenners van die 
Fairmonttoernooi. 

 Eerste dogtershokkiespan is 14de in SA, onoorwonne by die Kingswood-fees 
en behaal die eerste oorwinning ooit teen Paarl Gimnasium. 

 Eerste seunsrugybspan is 29ste in SA (met ‘n 82% wen/gelykop-uitslag en ‘n 
hele paar belangrike oorwinnings. 

 Die groot hoeveelheid ondersteuners teen Strand. 

 PV wat 80% van alle wedstryde teen Somerset College op Derby-dag wen. 

 Eerste netbalspan se oorwinnings teen Hermanus en DF Malan. 

 Nuwe dak op die pawiljoen. 

 Stigtersdag. 

 Skaak-dogters wen ‘n brons medalje by die Wes-Kaap Topskoletoernooi in 
Mosselbaai. 

 A-vlak vakke:  2A’s en 2B’s vir Wiskunde in die Mei-Junie-eksamen. 
 

Dan het ons ook die moeitelose oorgang na die nuwe prefekstelsel gehad wat deur 
almal aanvaar is en ingestel is om ‘n groot verskil te maak. 
 



 

Die lootjies (raffle) verloop baie goed en ons hoop om die R200 000-merk te behaal.  
Ek wil u almal bedank vir u bydraes op hierdie gebied en vir u vra om geduldig te 
wees as ons gholfdag al nader kom en ons vir pryspakke vra.  Die lootjies en 
gholfdag is die groot poging tot fondsinsameling – alle ander versoeke sal tot die 
voordeel van buite-organisasies soos Aanhouwen wees. 
 
Dit was so lekker om so baie ouers om die velde te sien.  Kom loer in by die 
Somerset-Wes Gholfklub op 16 September en kom ondersteun ons Gholfdag.  Dit is 
ons skool en saam sal ons dit beter maak. 
 
Hartlike PV-groete 
David 
 


