19 November 2021

OUEROMSENDBRIEF 31 /2021

Uit die hoof se pen
Geagte Vossies,
Met die eksamen in volle swang is dit my voorreg om hierdie skrywe aan u te
rig. Normaalweg is hierdie tyd van die jaar, maar redelik uitdagend - nou nog meer as
ooit. Terwyl die meeste van ons uitsien na die komende vakansie voel dit asof die dae
net besiger raak. Besighede probeer soveel as moontlik verlore omset inhaal, skole
probeer geleenthede vir die leerders skep wat die afgelope twee jaar nie regtig gegee
kon word nie en vele meer. Ek dink die meeste van ons wens dat ons soms net kan
ontsnap en iewers alleen op ‘n eiland gaan woon. In my gedagtes kan ek al die
branders hoor breek en die meeue hoor roep. Die kokosneut in my hand is hard, maar
dit pla nie. Ek het tyd. Geen kommer in die wêreld nie.
As dit maar so maklik was.
Niks keer ons egter om soms net ons gedagtes vleuels te gee en bietjie te ontsnap
na ‘n fantasiewêreld waar dinge altyd perfek uitwerk. Vergun my dan hierdie
geleentheid om weer ‘n verhaal aan u voor te hou. Skink vir uself ‘n lekker koppie
koffie, sit gemaklik agteroor en skop u skoene uit. Hopenlik vat hierdie verhaal u weer
terug na u skooldae.
Die plan

Doef!

Die nat bol papier tref meneer de Villiers teen die agterkop en vir ‘n oomblik
hang dit net daar. So asof dit gravitasie oorwin het. Selfs in hierdie absurde oomblik,
terwyl Trevor na meneer de Villiers se agterkop staar, herinner die prentjie hom aan
‘n bergklimmer wat net aan sy vingerpunte aan ‘n loodregte krans hang.
Nog altyd het Trevor gewonder hoe dit moet wees as tyd stilstaan.
Nou weet hy.
‘n Onsigbare skokgolf trek deur die klas en selfs meneer de Villiers staan
doodstil, so asof hy bang is hy versteur die wese wat teen sy agterkop blyplek gekry
het.
Eensklaps gly die bol nat papier los en tref die teelvloer met ‘n spatgeluid.
Verskeie loer instinktief in die rigting van Rudolf de Wet. Dit is nie asof hulle gesien
het dat hy dit doen nie, maar hy is die enigste een wat die profiel pas.
The usual suspect.
Die skoolboelie.
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Die enigste een met genoeg “guts” om so iets te doen - of domastrant genoeg is.
Dit hang net af vanuit wie se perspektief dit bekyk word.
Trevor weet dat dit Rudolf was. Hy het hom gesien. Rudolf weet dit nie. Hy dink
omdat hy heel agter teen die muur sit, het sy lafhartige daad ongesiens verbygegaan.
Met ‘n gesig, wat alreeds rooi van woede en verleentheid is, draai meneer de
Villiers om en haal sy sakdoek uit sy broeksak. Terwyl hy sy agterkop en nek afvee,
kyk hy eers na die bol papier op die grond en toe skeur sy oë deur die klas. Sy blik is so
intens dat verskeie leerders ongemaklik rondskuif asof hulle self die bol papier gegooi
het.
Na ‘n ewigheid van doodse stilte, sis meneer de Villiers tussen sy tande deur.
“Wie was dit?”
Twee dinge gebeur gelyktydig - eintlik drie.
Eerstens kyk sommige leerders af. Hulle voel skuldig, maar hulle weet nie
hoekom nie.
Tweedens kyk sommige leerders rond om te sien wie verantwoordelikheid gaan
vat vir so ‘n gemene daad.
Derdens kyk Trevor reguit na Rudolf wat links van hom teen die muur sit. Dit is
‘n onwillekeurige reaksie. Trevor kan dit nie help nie. Die probleem is dat meneer de
Villiers op daardie oomblik vir Trevor kyk, die geskokte frons op sy voorkop sien en
sien na wie hy staar. Soos blits pluk hy sy kop in die rigting van Rudolf.
“Was dit jy, De Wet?” vra hy aggressief terwyl hy met sy kneukels op die bank
voor hom druk.
As Rudolf geskrik het, wys hy dit nie. Hy lig net verskonend sy arms op en sê
vermakerig. “Hoekom is dit altyd ek?”
“Wel my vriend, jou naam loop jou vooruit. Hoekom sal ek nie dink dat dit jy is
nie?” Net vir ‘n oomblik gly meneer de Villiers se oë terug na Trevor - so asof hy
ondersteuning soek. Versteen, staar Trevor steeds na Rudolf.
“Wel, dit was nie ek nie.” Terwyl hy dit sê, kyk hy met ‘n arrogante houding deur
die klas en sy oë kom tot ruste op Trevor. Die boodskap in hulle is baie duidelik: Praat
uit en sien wat gaan gebeur. ‘n Rilling trek deur Trevor se lyf. Vermoed Rudolf dat
Trevor gesien het wat hy gedoen het? Het hy dalk die oogkontak tussen Trevor en
meneer de Villiers gesien?
Terwyl meneer de Villiers homself weer regop druk en sy sakdoek begin opvou, sê
hy met nadruk. “Julle is in graad 11 en julle weet hoe dinge werk. Hierdie is eintlik
doodeenvoudig.” Vir ‘n oomblik bly hy stil en toe gaan hy sagter voort:
“Ek is ‘n redelike mens. Ek sal die skuldige een kans gee om uit te kom en wie
weet – dalk kan ons die voorval sommer intern hanteer. Indien nie, sal ons maar die
pad deur meneer Raats moet stap.”
‘n Hoorbare sug rol deur die klas.
Meneer Raats. The Punisher.
Die dissiplinêre hoof van die skool - ‘n riller om die minste te sê. Die feit dat hy ‘n
oudpolisieman is, maak dit nog erger.
Almal weet wat meneer de Villiers se dreigement behels: meneer Raats sal met
elkeen in hierdie klas ‘n onderhoud voer en hy is so goed in sy werk dat daar sommiges
is wat fluister dat hy gedagtes kan lees. ‘n Lewende leuenverklikker is hy ook al
genoem. Nog nooit kon hy nie ‘n skuldige vastrek nie.
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In sy opinie is daar nie iets soos ‘n perfekte misdaad nie.
Net die feit dat hy na skooloortredings as misdaad verwys, is genoeg om enige
leerder die skrik op die lyf te jaag.
Weer gly meneer de Villiers se oë deur die klas en huiwer ‘n oomblik op Rudolf.
“Is jy seker jy wil nie iets sê nie, De Wet?”
“My naam is Rudolf.” Uitdagend sit Rudolf terug en vou sy arms voor sy bors.
Asof vasgevang in ‘n koue oorlog staar hulle vir mekaar. Trevor is verstom. Nog nooit
het hy ‘n leerder gesien wat so min respek vir volwassenes het nie. Terwyl hy nog
wonder waarom Rudolf so optree, lui die klok. ‘n Sug van verligting spoel deur die klas.
Sonder om sy oë van Rudolf af te haal, sê meneer de Villiers: “Julle weet wat
kom. Stap maar.”
Asof ‘n brand in die klas uitgebreek het, storm die leerders vir die deur. Dit is ‘n
stormloop. Deur die chaos kan Trevor hoor hoe meneer de Villiers skreeu in ‘n poging
om orde te herstel. Dit is futiel. Selfs meer ontstellend is die uitdagende lag van Rudolf
wat bo die chaos gehoor kan word.
Terwyl Trevor se kop nog draai, oor dit wat pas gebeur het, sis ‘n stem in sy oor.
“Ek maak jou vrek as jy iets sê.”
Alle twyfel is weg. Rudolf weet.
Die res van die dag is ‘n warboel. ‘n Permanente knop het blyplek op die krop
van Trevor se maag gevind. By tye is hy naar. Ander kere is hy lighoofdig. Ander kere
betrap hy homself dat hy in die niet staar terwyl verskeie vrae deur sy kop maal.
Wanneer gaan meneer Raats hom inroep? Hoe gaan hy die vrae, wat aan hom
gevra gaan word, so kan hanteer dat meneer Raats nie agterkom hy jok nie? Kan hy
nie maak of hy siek is nie? Sê nou hy begin huil as meneer Raats hom ondervra? Moet
hy sy ouers vertel? Wat gaan Rudolf met hom doen? Was daar nie iemand anders in
die klas wat ook gesien het wat Rudolf gedoen het nie? Hoe moet ‘n mens ‘n boelie
hanteer?
In die flieks is dit altyd so eenvoudig. Die oplossing is altyd so maklik. Gewoonlik
word boelies uitgebeeld as groot, ongeskik, afknouerig en omring met twee of drie dom,
laggende, verwaande volgelinge. Die arme drommels, wat geboelie word, is weer aan
die anderkant van die spektrum: versukkeld, klein, jammer vir hulleself, alleen en die
hele skool lag gewoonlik vir hulle. Die hoogtepunt is altyd as die arme drommel
opstaan teen die reus en hom verneder. Onwillekeurig dink hy aan Spiderman. Kan hy
nie maar ook deur ‘n radioaktiewe spinnekop gebyt word nie?
Trevor sug. As dit maar so maklik was.
In die werklikheid is dinge so ‘n bietjie anders. Veral as dit kom by Rudolf. Hy
het ‘n reputasie as ‘n bakleier. Selfs die matrieks is versigtig vir hom. Die teorie dat ‘n
boelie sal vlug as die spreekwoordelike klein outjie teen hom opstaan, geld nie vir
Rudolf nie. Dit is asof hy smag na geweld. Asof hy iets donker in sy siel voed. Net die
gedagte alleen stuur ‘n rilling deur Trevor.
Toe die laaste periode aanbreek, het meneer Raats reeds met vier leerders in die
klas gesels - drie meisies en een seun. Almal het in trane teruggekeer. Die seun het dit
probeer wegsteek deur sy masker amper oor sy oë te trek. Weereens wonder Trevor
wanneer hy ingeroep gaan word. Het meneer de Villiers dalk aan meneer Raats laat
val dat hy vermoed dat Trevor iets gesien het? Indien wel, hoekom is hy nie eerste
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ingeroep nie? Hoekom is Rudolf nie ingeroep nie? Is dit uitsteltegniek waarmee meneer
Raats besig is? Miskien hoop hy dat spanning hulle gaan knak.
Dit voel of Trevor in trane wil uitbars toe die klok, wat die einde van die
skooldag aandui, uiteindelik lui. Hy kan nie gou genoeg uit die klas uitkom nie. Weg
van Rudolf se sissende stem in sy oor. Weg van meneer Raats se speurende oë. Weg van
vrees. Weg van sy eie gewete.
Dit voel of almal na hom staar toe hy die trappe twee-twee afhardloop op pad na
die grondvloer. Dit is asof hulle gedagtes van die mure af weergalm en teen hom
vasslaan.

Daar hardloop die lafaard!
Hy weet wat Rudolf gedoen het, maar hy is te bang om iets te sê!
Hy is die uniform nie werd nie!
Ek hoop nie hy wil ‘n leier word nie!

Trevor val omtrent in sy ma se kar in en klap die deur agter hom toe.
“Haai! Jy weet jou deur pas nie aan my kant nie! Hy is gemaak vir jou kant!
Wat gaan aan met jou?” Fronsend kyk sy ma hom aan.
“Ekskuus ma, ...eh...ek...ek is net honger.”
Die frons is steeds op sy ma se voorkop toe sy wegtrek. Trevor weet sy is nie
tevrede met sy antwoord nie. Vir ‘n oomblik maak hy sy oë toe. Hy kan homself skop
dat hy nie beter beheer oor sy emosies het nie. Dit gaan nie lank wees voordat sy ma
hom begin pols oor sy vreemde optrede nie.
Dit vat tien sekondes.
“Wat het gebeur?”
Ai.
“Niks ma. Dis net ‘n lang dag en ek is honger.”
“Ek kan sien iets....”
“Asseblief ma!”
Tot sy verligting vra sy ma hom nie verder uit oor wat by die skool gebeur het
nie. Miskien is dit haar sesde sintuig wat haar waarsku. Of sy is ook net moeg. Die
frons op haar voorkop verdwyn egter nie. Selfs nie toe hy na middagete ‘n verskoning
mompel en vlug na sy kamer nie. Hy voel sleg dat hy haar effens stief behandel, want
sy ma is eintlik sy vertroueling. Tog kan hy hierdie dilemma nie met haar deel nie. Sy
gaan kop verloor en dan gaan hy sy kop verloor. Letterlik.
Terwyl hy geëet het, het ‘n plan in sy kop vorm aangeneem. Die plan voel
wankelrig en dun, so asof hy op ‘n lagie ys moet stap oor die Stille Oseaan. Enige
oomblik kan alles onder hom padgee. Maar watter opsies het hy? Adapt or die.
Sy plan sentreer rondom een enkele doelwit.
Hy moet meneer Raats uitoorlê.
As meneer Raats tydens die ondervraging nie kan agterkom dat hy jok nie, gaan
hierdie saak ‘n stille dood sterf. Behalwe natuurlik as Rudolf met die waarheid uitkom.
Grimmig trek Trevor sy mondhoeke afwaarts. Die kans dat Rudolf dit gaan erken is
minder as nul.
Om meneer Raats te klop, is makliker gesê as gedaan. Diegene wat al deur hom
ondervra is, sê dat hy ‘n meester is om liggaamstaal te ontleed. Blykbaar kan hy ‘n
leuen op ‘n myl raaksien. ‘n Lewende leuenverklikker.
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Sonder om verder tyd te mors, skakel Trevor sy skootrekenaar aan en trommel
ongeduldig met sy vingers op die lessenaar terwyl hy wag dat al die programme laai.
Na, wat soos ‘n ewigheid voel, sleutel hy die volgende in Google in.

How to beat a lie detector test.

Senuagtig loer hy oor sy skouer na sy kamerdeur. As sy ma moet sien dat hy so
iets vir Google vra, bel sy sweerlik sy pa. Net om seker te maak sy loer nie dalk deur sy
sleutelgat nie, draai hy sy skootrekenaar dwars. Dit is tyd vir navorsing.
Sy oog vang die getal resultate in antwoord op sy vraag.

7 550 000.

Blikemmer. Hoeveel mense het al hierdie vraag gevra?
Terwyl hy sy asem ophou, gly sy oë oor die skerm. Al die soekresultate lyk
omtrent dieselfde. Een vang egter sy oog.

How to Pass a Lie Detector Test (Whether You're Lying or Not)

Vinnig lees hy deur die inligting. Dit lyk redelik eenvoudig. Op papier.
Weer en weer lees hy die artikel. Toe hy seker is hy kan die inligting omtrent uit
sy kop uit opsê, gaan lê hy op sy bed met sy hande agter sy kop.
Môre is dit hy en The Punisher.
........Sal Trevor se plan uitwerk? Sien volgende week se nuusbrief vir die
ontknoping.
Vossies, baie dankie vir almal se insette en waardevolle bydra tot hierdie
ongelooflike skool. Baie sterkte ook vir alles wat nog gedoen moet word in hierdie besige
tyd. Ek los u met die volgende woorde:

Lekker rus die naweek.

When you are in crisis,
God is not.
Lean on Him.

Algemene Jaarvergadering
Neem asseblief kennis van die ALGEMENE JAARVERGADERING wat gehou word op
DONDERDAG, 25 NOVEMBER 2021 om 18:00 waartydens die begroting voorgelê sal
word vir goedkeuring. Die vergadering vind in die Ouditorium plaas.
Ons doen ’n beroep op ons ouers om asseblief hierdie belangrike vergadering te kom bywoon.
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AKADEMIE:
Handboeke
Neem asseblief kennis van wanneer handboeke (van leerlinge) ingehandig moet word.
Graad 8 – Dinsdag, 23 November 2021
Me. H. vd Merwe
Alle handboeke word ingehandig
Tyd: 07:00 – 07:45
11:00 – 12:00
Graad 9 – Vrydag, 26 November 2021
Me. K. Venter
Alle handboeke word ingehandig.
Tyd 07:00 – 07:45
11:00 – 12:00
Graad 10 – Daagliks
Me. G. Rautenbach
Alle handboeke word ingehandig.
Tyd 07:00 – 07:45
Graad 11 – Elke Vrydag
Me. M. de Beer
Alle handboeke word ingehandig.
Tyd 07:00 – 07:45
11:00 – 12:00
Graad 12 – Daagliks voor elke sessie

Me. E. Swart, Me. L. Fourie

Let wel:
Indien ‘n handboek verlore geraak het, moet leerlinge R250 by die “Munt” inbetaal.
Bewys van inbetaling moet vir die boekstoorkoördineerders gewys word.

Rapporte – 13 Desember 2021
Neem asseblief kennis dat die graad 8- tot 11-leerlinge se rapporte op Maandag, 13 Desember
2021, by Vyfster Seunskoshuis se studiesaal (vanaf 7:00 tot 9:00) uitgedeel sal word.

Eksamenreëlings vir graad 8- tot 11-leerders
GRAAD 8 EN 9:
Neem asseblief kennis dat die eksamen vir die graad 8-leerders eindig op 23
November en vir die graad 9-leerders op 26 November. Elke dag strek die skooldag van 07:45 tot
11:00.
GRAAD 10 EN 11: Neem asseblief kennis dat die eksamen vir die graad 10-leerders eindig op 29
November en vir die graad 11- leerders op 26 November. Die leerders kom slegs skool toe
wanneer hulle eksamen skryf. Daar is twee sessies: sessie 1 begin om 7:45 tot 11:00 en sessie 2
begin om 12:45.
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Die graad 8- tot 11-leerders se eksamenroosters is in die leerders se besig. Die roosters is ook
ons webtuiste, en by die skool beskikbaar. Vergewis u self asseblief van u kind se vraestelle en
sien toe dat die nodige voorbereiding gedoen word.
Neem kennis dat die Departement ’n mediese sertifikaat vereis indien ’n vraestel nie
geskryf word nie. Dit is die leerder se verantwoordelikheid om by die betrokke onderwyser
reëlings vir ‘n sieketoets te tref.
Eindeksamen roosters graad 8 tot 11
Hoërskool Ben Vorster Eksamenrooster / Exam Time Table November 2021
GRAAD / GRADE 8
WEEK 3

GRAAD / GRADE 9

Maandag / Monday
22/11/2021

GESK / HIST (1 uur/hour)

FW / PS (1,5 ure/hours)

Dinsdag / Tuesday
23/11/2021

FW / PS (1,5 ure/hours)

KK / AC (1,5 ure/hours)

Woensdag/Wednesday
24/11/2021
Donderdag / Thursday
25/11/2021

REK / ACC (2 ure/hours)
WISK / MATH (1,5 ure/hours)

Vrydag / Friday
26/11/2021

ENG HL (1 hour)

HOËRSKOOL BEN VORSTER
GRAAD 10 / GRADE 10
Eksamenrooster / Exam Timetable November 2021
DATUM /
DATE

Sessie /Session 1

Sessie / Session 2
Week 4

22-11-2021

23-11-2021

24-11-2021

25-11-2021

26-11-2021

29-11-2021

Ekonomie V2 (2½ ure)
Economics P2 (2½ hrs)
IT V2 (Teorie) (3 ure)
IT P2 (Theory) (3 hrs)
Landbouwetenskap V2 (2½ ure)
Agricultural Science P2 (2½ hrs)
Afrikaans HT V1 (2 ure)
English HL P1 (2 hrs)
Sepedi / Xitsonga HL P1 (2 hrs)

Lewensorientering (2 ure)
Life Orientation (2 hrs)
Toerisme (3 ure)
Tourism (3 hrs)

Besigheidstudies V2 (2 ure)
Business Studies P2 (2 hrs)
Landboubestuurspraktyk (2½ ure)
Agricultural Management Practice (2½ hrs)
English FAL P1 (2 hrs)
Afrikaans EAT V3 (2½ ure)
Week 5
Geografie V2 (2½ ure)
Geography P2 (2½ hrs)
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HOËRSKOOL BEN VORSTER
GRAAD 11 / GRADE 11
Eksamenrooster / Exam Timetable Nomember 2021
DATUM / DATE

Sessie /Session 1

Sessie / Session 2
Week 4

22-11-2021

23-11-2021
24-11-2021

25-11-2021

26-11-2021

Wiskunde V2 (3 ure)
Mathematics P2 (3 hrs)
Wiskunde Geletterdheid V2 (2 ure)
Maths Literacy P2 (2 hrs)
Besigheidstudies V2 (2 ure)
Business Studies P2 (2 hrs)
Visuele Kuns (3 ure)
Visual Art (3 hrs)
IT V2 (Teorie) (3 ure)
IT P2 (Theory( (3 hrs)
RTT V2 (Teorie) (3 ure)
CAT P2 (Theory) 3 hrs)
English FAL P1 (2 hrs)
Afrikaans EAT V1 (2 ure)

Graad 12-eindeksamenrooster
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ALGEMEEN:
Die Noagvoël – Feesseisoen Promosie
Die feesseisoen is darem iets waarna baie smag – ‘n bietjie rus, ‘n bietjie tyd saam met geliefdes
en ‘n bietjie hoop! Vir die wat nog nie Die Noagvoël gelees het nie, vir dié wat soekend is na hoop
en vir dié wat ‘n verrassende wending soek, kan hierdie dalk ‘n antwoord wees vir iemand
spesiaal.
Jy kan iemand bederf met ‘n boodskap van hoop teen ‘n ongelooflike prys van slegs R100 per
boek. Hierdie promosie sal slegs geld vir November maand.
Mnr. van Staden se boek, beloof om waarlik ‘n sprankie hoop in die feesseisoen by te voeg.

SPORT:
Sewe Provinsiale krieketspelers vir die Vossies
Die Hoërskool Ben Vorster is weereens die jaar goed verteenwoordig in die Limpopo provinsiale
krieketspanne wat in Desember 2021 aan Krieket Suid-Afrika se nasionale toernooie gaan
deelneem.
Ruan Paulse en Edward Clements is gekies vir die O/19-span wat aan die Khaya Majola week van
18-22 Desember 2021 in Potchefstroom gaan deelneem. Tydens die prestige krieketweek word
die Suid-Afrikaanse Skole en Colt span gekies. Tristan Buglass is as reserwe gekies.
Nsuku Mathye en Gideon Goosen sal die O/16-span verteenwoordig en die week vind vanaf 13-17
Desember 2021 in Pretoria plaas. Cilliers van Heerden is as reserwe gekies.
Megan–Lee Mans is gekies om Limpopo se O/16-dogterspan te verteenwoordig en hul week vind
vanaf 13-17 Desember 2021 in Port Elizabeth plaas.
Baie sterkte aan al die spelers.
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Ruan Paulse, Edward Clements en Tristan Buglass (reserwe) is
gekies vir die O/19-span.

Nsuku Mathye, Gideon Goosen en Cilliers van Heerden (reserwe)
is gekies vir die O/16-span.

Megan-Lee Mans is gekies vir die
O/16-dogterspan.

Bladsy 10 van 16

Vossies swem dertien 1ste plekke los!
Op Saterdag, 6 November 2021, het sewe swemmers van Die Hoërskool Ben Vorster aan die
“Age Group 5”-swemgala te Polokwane deelgeneem.
Die swemmers het uitstekend gevaar en die uitslae was as volg:
Elné Haynes D O/14 – Drie 1ste plekke en een 2de plek.
50m-vryslag 1ste
100m-vryslag 2de
50m-vlinderslag 1ste
100m-vlinderslag 1ste
100m-rugslag 1ste
Yvonne Botha D O/16 – Drie 2de plekke.
100m-vryslag 5de
50m-vlinderslag 4de
50m-borsslag 2de
100m-borsslag 2de
100m-rugslag 2de
Joszua Joubert S O15 – Een 1ste plek en 4 tweede plekke.
50m-vryslag 2de
100m-vryslag 2de
100m-borsslag 2de
100m-rugslag 2de
200m-rugslag 1ste
Jason Loucao S O/15 – Vyf 1ste plekke.
200m-IM 1ste
100m-borsslag 1ste
200m-borsslag 1ste
50m-rugslag 1ste
100m-rugslag 1ste

Jason Loucao S O/15 –
Vyf 1ste plekke

Juan Meintjes S O/15 – Twee 1ste plekke, een 2de plek en twee 3de
plekke.
50m-vryslag 1ste
100m-vryslag 3de
50m-vlinderslag 1ste
50m-rugslag 2de
200m-IM 3de
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Armand van Vuuren S O/16 – Een 1ste plek en een 2de plek.
50m-vlinderslag 4de
100m-rugslag 2de
200m-rugslag 1ste
Marnus Kruger S O/17 – Een 1ste plek en drie 2de plekke.
100m-vryslag 2de
50m-vlinderslag 2de
100m-vlinderslag 1ste
100m-borsslag 2de
Baie geluk aan al die Vossies. Ons is trots op julle. Geluk ook aan ons twee swemklubs SHAMU
en TASK met hul swemmers se pragprestasies.

Die Hoërskool Ben Vorster bied ’n suksesvolle rugbykliniek aan!
Die afgelope naweek, 13 November, het die Hoërskool Ben Vorster ’n suksesvolle rugbykliniek
o.l.v. die nuwe Vossie Rugbydirekteur, Reinhard Gerber, aangebied.
Mnr. Archie Norval en die afrigters van Ben Vorster het reeds, terwyl mnr. Gerber in Duitsland
was, die kliniek beplan. Dit was wonderlik om met sy aankoms, hier in Tzaneen, so vinnig aan die
gang te kon kom en die opkoms was verstommend. Byna 60 laerskoolseuns het die dag
ondersteun. Die volgende skole was betrokke: Laerskool Tzaneen, Unicorn Primary, Laerskool
Pietersburg Oos, Laerskool Drakensig, Noordskool Pietersburg, Laerskool Dr. Annecke,
Pietersburg Laerskool Suid, Laerskool Duiwelskloof en Laerskool Phalaborwa Groenskool. Die
energieke seuns was gretig om te leer en dit was duidelik dat hul reg is om weer op die veld te
draf! Die ouers se terugvoering was positief en entoesiasties.
Die seuns het in die gimnasium met ’n kondisioneringstoets, o.l.v. Cornell Jacobs – die skool se
biokinetikus en sy span, begin. Alhoewel die seuns die oefening baie geniet het, wou hul net op
die veld kom. Die kliniek het gefokus op die vier grondbeginsels van rugby: vorentoe, kontinuïteit,
ondersteuning en druk. Elke beginsel is deeglik deur mnr. Gerber verduidelik en het gefokus op
die basis van elke beginsel. Daarna het ’n harde oefensessie gevolg wat die seuns baie geniet
het. Die afrigters was verstom en aangenaam verras om te sien hoe die seuns se passie vir die
spel, energie en tegnieke duidelik sigbaar was. Die seuns het baie goed gevaar en mnr. Gerber
het uitgelig en die laerskole geprys deur te meld hoe goed die laerskoolseuns se dissipline,
konsentrasievermoë en karakter was, terwyl hul afgerig is.
Na die strawwe sessie kon die seuns in die gimnasium se swembad gaan afkoel- wat seker die
hoogtepunt van die dag was! Die afrigters en pa’s het ook daarna verversings geniet terwyl hulle
na die rugbywedstyd tussen die Springbokke en Skotland gekyk het – gelukkig het die
Springbokke geseëvier! Groot dank word uitgespreek teenoor die Vossie pa’s wat die geselligheid
gereël het.
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Graag bedank ons ook die volgende rolspelers: die personeellede en afrigters van Ben Vorster
wat die dag so spesiaal en sinvol gemaak het, die ouers wat in hul seuns se lewens belê deur hul
aan die hoë werksverrigtingsprogram van Vossie rugby bloot te stel, USN vir die sportdrankies en
gesondheidskroeg - ons nuwe borg vir 2022 - en BB Motors wat die verversings vir die braai
verskaf het.
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KULTUUR:
Venter sussies presteer by Podiumpret 2021!
Twee leerders, Helandré (graad 12) en Iloné Venter (graad 10), van Die Hoërskool Ben Vorster
het na twee rondtes deurgedring na 2021-Podiumpret se finaal in Suid-Afrika. Helandré het ’n 9de
plek in haar graad en ’n 5de plek in haar kategorie behaal.
Baie geluk, Helandré en Iloné – julle maak die Vossie trots, want om voor mense te praat, is pret!

Helandré Venter
Graad 12

Iloné Venter
Graad 10

ATKV-Redenaars se temas vir 2022:
Graad 8-9 Huistaal en Eerste Addisionele Taal:
Krake / Gids / Erfenis
Graad 10-12 Huistaal en Eerste Addisionele Taal:
Keuses / Grense / Maatstaf
Berei solank voor – ons sien uit na 2022!
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Tosen kultuursentrum
DIE TOSEN KULTUURSENTRUM BIED VANAF 2022 DIE VOLGENDE AAN!
Die Vossie Kultuur is baie opgewonde om aan te kondig dat ons vanaf 2022 meer
kultuuraktiwiteite by Die Tosen, na skoolure, gaan aanbied. Buiten vir die ATKV-Redenaars,
Oppie Tong Af Redenaars, debat, sêr, Podiumpret, kultuuraande, Die Poort, revue, Art Festivus
en nog vele ander aktiwiteite, wat tans gebied word, gaan daar ook die volgende aangebied word.
Kontak gerus die afrigters om ’n plek vir u kind te bespreek vir klas vir 2022. Kostes word deur die
onderskeie afrigters bepaal. Soos die jaar vorder, sal meer aktiwiteite aangebied word – so, hou
ons sosiale media platforms dop!
Dramaklasse
Kitaar- en dromlesse
Instrumente
0842474558

LIZE MALAN - 0791267749
CHRIS MOCKE - 0722418290
MARELI VAN DER WALT -

Hou ook ons sosiale media platforms dop vir die begin van
VOSSIE CINEMA wat een van die dae open! Dit gaan groot
pret vir die hele gesin wees!

Vossiegroete.

J.H.J VAN STADEN
SKOOLHOOF

DATUMS 2021
NEEM ASSEBLIEF KENNIS: Hierdie datums is onderhewig aan
verandering
3 – 5 Desember
December
15 Desember /
December
13–17 Desember
December
13–17 Desember
December
16–20 Desember
December
18–22 Desember
December

4DE KWARTAAL / 4TH TERM
SWEM
:
LP club champs
SWIMMING :
SKOLE SLUIT
SCHOOLS CLOSE
KRIEKET
:
Seuns nasionale krieketweek O/16
CRICKET
:
Boys national cricket week U/16
KRIEKET
:
Dogters nasionale krieketweek O/16
CRICKET
:
Girls national cricket week U/16
KRIEKET
:
Dogters nasionale krieketweek O/19
CRICKET
:
Girls national cricket week U/19
KRIEKET
:
Khaya Mayola Seuns nasionale
krieketweek O/19
CRICKET
:
Khaya Mayola Boys national cricket
week U/19

Pretoria
Port Elizabeth
Paarl
Potchefstroom
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015 -0040257
015- 0040330

Coastal Hire
Baie dankie vir die ondersteuning.
Vossie Krieket!

Gratia Gebou
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