26 November 2021

OUEROMSENDBRIEF 32 /2021

Uit die hoof se pen
Geagte Vossies,
Die eksamen het amper sy einde bereik en verskeie leerders is reeds klaar met
eksamen. Tyd vlieg verby en al meer bome in die dorp word behang met liggies en
kersversierings. Alhoewel ‘n mens nie kan glo dat die jaar so vinnig verbygegaan het
nie, is daar tog ‘n opgewondenheid in die lug. Daar lê soveel nuwe dinge voor waarna
ons uitsien. Met dit in gedagte hou ek die tweede deel van Die Plan aan u voor.
Verlede week se nuusbrief het die eerste deel bevat. Lekker lees!

Die Plan 2

Ten spyte van die selfvertroue wat die artikel Trevor gegee het, slaap hy amper
niks daardie nag nie. Die tye wat hy wel wegraak, is ‘n deurmekaarspul en deurspek
met vreemde drome. In een van die drome stel hy homself aan leerders, by wie hy op
die stoepe verbystap, as Frank Castle van The Punisher faam voor. In sy droom lyk al
die leerders soos hy en is hulle tranerig. Verskeie kere skrik hy met ‘n gil wakker,
papnat van die sweet.
Aan die ontbyttafel het sy ma hom ‘n paar keer weer probeer uitvra oor wat
hom gister ontstel het, maar hy het haar elke keer ontwykend geantwoord. Hopenlik
sal alles vanmiddag terugkeer na normaal. Dit is te sê as sy gesprek met meneer Raats
suksesvol afloop. Wanneer hy sy ma die waarheid gaan vertel, is ‘n ander storie. Netnou raak sy kapabel en konfronteer Rudolf se ouers oor hulle seun se tirannie by die
skool.
Uiteindelik breek die skooldag aan. Hy het gemengde gevoelens daaroor. Aan die
een kant wil hy nie by die skool wees nie en sou hy verkies om eerder by die huis weg te
kruip. Aan die anderkant wil hy dít, wat voorlê, so gou as moontlik agter die rug kry
sodat sy lewe na normaal kan terugkeer.
Gelukkig is daar nog min leerders op die terrein en hy bereik ongesiens die
seunsbadkamer. Al vyf die toilethokkies staan oop en Trevor sluit homself in die laaste
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een toe. Die laaste ding waarvoor hy nou lus het, is om in Rudolf vas te loop. Versigtig
haal hy die stuk papier uit sy tas waarop hy die kernpunte van die artikel neergeskryf
het. Hy gaan sit dwars op die toilet en leun met sy kop teen die muur. Nadat hy die
inligting deurgelees het, maak hy sy oë toe en herhaal alles wat hy gelees het. Sy
gedagtes dwaal weer terug na die gebeure van gister. Waarom is Rudolf so aggressief?
Wat het in sy lewe gebeur dat hy soveel minagting vir gesag het?
Hy sien weer die vernedering op meneer de Villiers se gesig toe hy omdraai
nadat die bol papier hom getref het. ‘n Skuldgevoel spoel deur hom. Vandag gaan hy
jok om sy eie bas te red. Is hy enigsins beter as Rudolf wat die bol papier gegooi het?
Die spreekwoord sê mos dat die deler so goed soos die steler is. Hy sug. Hoekom moet
die lewe so moeilik wees?
Die skerp lui van die skoolklok ruk hom terug tot die werklikheid en tot sy skok
kom hy agter dat hy aan die slaap geraak het. Verskrik spring hy op en die vel papier
gly van sy skoot af. Vir ‘n breukdeel van ‘n sekonde hang dit gewigloos in die lug en toe
sweef dit onder die afskorting deur wat die toilethokkie skei van die een langsaan.
Deur die waas, verward en oorhaastig, gryp hy daarna en stamp sy kop teen die asbes
afskorting wat sy hokkie skei van die een langsaan. Die hele hokkie skud van die
impak en ‘n seunsstem skreeu benoud langsaan.
“Hey! Is jy mal, ou! Kan ‘n mens nie in vrede …” Die res van die sin gaan verlore
toe Trevor vervaard sy tas gryp en die deur oopruk. Daar is twee ander seuns by die
urinale en hulle loer oor hulle skouers toe hy verbystorm. ‘n Gelag breek agter Trevor
uit toe hy die seunsbadkamers uitstorm en hy voel hoe hy bloedrooi bloos.
‘n Swetswoord glip uit sy mond en hy kreun hardop van frustrasie. As meneer
Raats hom nou moet sien, laat hy hom nog sweerlik toets vir dwelms ook. Om die hoek
van die badkamer stop hy en staan vir ‘n oomblik doodstil. Sy asem jaag, maar
niemand steur hulle aan hom nie. Hy besluit om met ‘n ompad na die Afrikaanse klas
te stap. Hy moet homself tyd gee om tot verhaal te kom voordat meneer Raats hom
laat roep.
“Lid, hoekom is jy nog buite die klas?”
Lid. Daar is net persoon wat die leerders so aanspreek. Dit voel of ‘n emmer vol
yswater oor hom uitgegooi word. So kalm as wat sy lam gebeente hom toelaat, draai hy
om en kyk na meneer Raats.
“Ekskuus oom…ag… ekskuus, meneer Punis…eh…ekskuus meneer Raats. Ek was
in die badkamer.”
Deurdringend kyk meneer Raats hom aan en dit voel vir Trevor asof hy tot in
sy diepste wese kan insien en al sy leuens kan raaksien.

Kry beheer oor jou hartklop.
Die eerste reël van die artikel.
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Makliker gesê as gedaan.
So onopsigtelik as moontlik trek Trevor sy asem diep in sy longe in en blaas dit
stadig by sy neus uit. Dit klink effens rukkerig en hy hoop dit gaan ongesiens verby.
Dit voel of sy hart in sy keel klop. Kan meneer Raats dit hoor?
“Trevor Watkins.”
“Ja, meneer?” Hy is nie seker of dit ‘n stelling of ‘n vraag was nie. Hoe ken hy sy
naam?
“Noem my kaptein. Ek is nie ‘n onderwyser nie.”
Vir ‘n oomblik wonder Trevor of hy van almal verwag om hom op sy polisierang
aan te spreek en of dit net ‘n manier is om hom te ontsenu. Tog reageer hy vinnig.
“Jammer, kaptein.”
“Jy weet waar my kantoor is. Ek en jy het iets om te bespreek.”

Moenie te veel praat nie. Dit laat jou senuagtig voorkom.
Reël twee van die artikel.
Met hierdie reël in sy agterkop, draai hy om en stap na meneer Raats se
kantoor. Die oggend het ‘n onverwagse wending geneem, maar diep in sy wese is hy
eintlik dankbaar daaroor. Hoe gouer hy hierdie gemors agter hom kan kry hoe beter.

Haal diep asem. Kry jou hartklop onder beheer.
Hierdie woorde is soos ‘n refrein in sy kop. Oor en oor sê hy dit in sy gedagtes
terwyl hy wag dat meneer Raats moet opdaag. Sy hart klop steeds in sy keel en vir die
eerste keer twyfel hy of hy daarin gaan slaag om meneer Raats te uitoorlê. Op papier
is dit maklik om jou emosies te beheer. Die werklikheid is ‘n heel ander storie.
“Stap in. Die deur is oop.”
Trevor ruk soos hy skrik toe meneer Raats skielik agter hom praat. Waar kom
hy so skielik vandaan? Dit is asof die man ‘n spook is.
Met sy emosies, ‘n totale warboel, maak Trevor die deur van die kantoor oop en
stap in. ‘n Stink reuk vul sy neusgate en hy voel hoe gal in sy binneste opstoot. Het ‘n
rot in sy kantoor gevrek?
“Sit.”
Trevor probeer sy asem ophou sodat hy nie die reuk hoef in te asem nie, maar
toe onthou hy reël 1 van die artikel.

Haal diep asem. Kry jou hartklop onder beheer.
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“Is daar fout?” Geammuseerd kyk meneer Raats hom aan en Trevor besef
onmiddellik dat hy met opset iets in sy kantoor gelos het wat so stink. Miskien ‘n
stinkbom of ‘n lyk. As oudpolisieman het hy seker nog toegang tot ‘n kadawer of twee.
Woede stoot in Trevor se binneste op. Hoe ver kan ‘n mens gaan om mense te ontsenu?
Hy besluit om hom geen satisfaksie te gee nie en byt gedetermineerd op sy tande.
Doelbewus dwing hy sy gedagtes terug na reël 3 van die artikel.

Praat die waarheid wanneer hy aanneem jy gaan jok.
Die meeste seuns sal “nee” antwoord op hierdie vraag, want hulle wil “mean”
voorkom en nie wys dat die stank hulle affekteer nie. Die artikel het aanbeveel dat ‘n
mens geloofwaardig moet voorkom. Hy besluit dus om eerlik te antwoord.
“Ja, men…eh…kaptein. Dit ruik of iets hierbinne gevrek het.”
“Regtig? Ek ruik niks.”
Trevor besluit om nie hierop te reageer nie.

Moenie te veel praat nie. Dit lyk of jy senuagtig is.
"Is jou maag omgekrap?"
Huh? "Eh...nee kaptein."
"Jy was amper ‘n halfuur in die toilette. Hoekom?"
Die vreemde vraag ontsenu Trevor effens. Hoe weet meneer Raats dit? Het hy
hom dopgehou? Watter reël moet hy toepas? Om stil te bly gaan nie werk nie. Ook nie
om die waarheid te vertel nie. Dit is tyd vir die eerste halwe waarheid.
"Ek het gesit en leer, kaptein." Om die artikel se inligting deur te lees kwalifiseer
sekerlik as leer.
"In die toilette? Daar is seker beter plekke as dit? Hoekom nie in ‘n oop
klaskamer nie?"
Tyd om geloofwaardig te wees. “Kaptein, ons mag nie in ‘n klaskamer wees
sonder ‘n onderwyser nie.”
‘n Sweempie van ‘n glimlag speel op meneer Raats se lippe. Miskien was die
vraag ‘n toets. “Watse toets skryf jy?”
“Ekskuus kaptein?”
“Watter vak? Jy het gesê dat jy gesit en leer het op die toilet.”
Nog ‘n strikvraag. Tyd vir reël 4.

Bly so na as moontlik aan die waarheid.
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Instinktief antwoord Trevor. “Dit is nie vir ‘n toets nie, kaptein. Ek het net
bietjie deur LO-notas gelees.”
“LO? In die toilet? Moenie dat ek lag nie.”
Onmiddellik verwyt Trevor homself dat hy LO gekies het. LO van alle vakke! Dit
is egter nou te laat.

Moenie te veel praat nie. Dit lyk of jy senuagtig is.
Toe Trevor nie reageer nie, skryf meneer Raats iets op ‘n stuk papier voor hom
neer. Trevor dwing homself om nie af te kyk nie.
"Wat het Rudolf in jou oor gefluister gister in die Wiskundeklas? Dit was net
nadat die klok gelui het. "
Net so. Geen waarskuwing nie. Die artikel het gesê dat ondervraers soms
skokvrae ingooi om jou reaksie te toets. Hierdie is beslis een van hulle. Trevor kom
agter dat sy mond oophang en hy klap dit toe. Te laat. Meneer Raats het dit ook gesien
en hy buit die situasie verder uit.
“Daar is aan my genoem dat dit jou baie ontstel het.”

Haal diep asem. Kry jou hartklop onder beheer.
Hierdie keer werk dit nie. Sy hart klim by sy keel uit en sy asem begin jaag. Dit
voel of hy gaan hiperventileer en hy skuif homself benoud regop.
“Water?” Meneer Raats hou ‘n bottel water na hom uit. Die prop is alreeds af.
Miskien was hy voorbereid op Trevor se reaksie. The Punisher is in ‘n ander liga.
Die artikel het nie voorsiening gemaak vir wanneer die ondervraer jou iets
aanbied om te eet of te drink nie. Trevor gee nie om nie. Voordat hy homself kan keer,
gryp hy die bottel en sluk die inhoud gulsig af. Die bottel kraak toe dit leeg is en hy
skud die laaste druppels uit. ‘n Sug ontsnap sy lippe.
Meneer Raats gooi hom met die volgende curveball.
“Jy was baie haastig om gister weg te kom na skool. Ek het gesien dat jy die
trappe afhardloop. Enige spesifieke rede?”
Hoe reageer ‘n mens op hierdie vrae? Trevor was voorbereid op ander vrae.
Vrae soos: Wat is jou naam? Het jy ‘n meisie? Het jy al gejok? Wat eet jy vir ontbyt?
Was jy al betrokke by ‘n misdaad? Het jy gesien wie die bol papier gegooi het? Nie vrae
wat elke keer die mat onder hom uitruk nie.
‘n Gevoel van moedeloosheid spoel deur hom. Hierdie tweestryd gaan hy verloor.
Meneer Raats sien heel waarskynlik dwarsdeur sy charade. Sy volgende woorde
bevestig dit.
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“Jy is ‘n goeie seun Trevor, maar jy is in ‘n tight spot. Ek weet dat Rudolf die bol
papier gegooi het. Ek weet ook dat jy dit gesien het. Ek weet ook dat jy bang is hy doen
iets aan jou as hy sou uitvind dat jy die whistleblower is.”
Trevor sê niks. Sy stilswye het egter niks met die artikel te doen nie. Alle fut is
uit hom uit. Hy het verloor. Tog sit meneer Raats met ‘n probleem.
Hy kan niks hiervan bewys nie en hy weet dit.
“Wat stel kaptein voor?” Daar is ewe skielik ‘n rustigheid oor hom.
Meneer Raats leun terug in sy stoel en sit sy arms agter sy kop. Daar is
sweetkolle onder sy arms.
“Ek sal hierdie misdaad kan oplos. Die dossier is reeds oopgemaak en dit sal
suksesvol gesluit word. Ek wil net bevestiging van jou af hê dat ek op die regte pad is.
‘n Eenvoudige kopknik sal die ding doen. Jou naam sal nie genoem word nie.”
Vir ‘n lang ruk hang ‘n doodse stilte in die kantoor. Verskeie gedagtes maal in
Trevor se kop. Gaan Rudolf nie in elk geval weet dat dit hy was nie? Wat gaan Rudolf
aan hom doen? Gaan die skool hom verstoot? Gaan almal hom sien as ‘n verraaier?
Wat van meneer de Villiers? Verdien hy nie ook geregtigheid nie?
Geleidelik stoot woede weer in sy binneste op. Hoekom is hy so versukkeld?
Hoekom kan hy nie opstaan vir reg en geregtigheid nie? Hoe gaan hy ooit weer na
homself in die spieël kan kyk en trots wees op die mens wat hy is?
Dit lyk of meneer Raats die tweestryd in sy binneste sien. Tot Trevor se
verbasing, sien hy empatie in sy oë. Omgee. Deernis. So asof hy verstaan waardeur
Trevor gaan.
Dit kom as ‘n verrassing. The Punisher het dalk ‘n ander sy wat min ken.
‘n Vreemde gevoel spoel deur Trevor. Dit is asof hy ewe skielik gemoedsrus kry.
Asof die pad wat voor hom lê nuut geteer is met vars, wit strepe. Impulsief neem hy ‘n
besluit.
“Kaptein, dit was Rudolf. Ek het dit gesien en dalk was ek die enigste een. Dit
maak nie meer saak nie.”
‘n Vrede wat Trevor lanklaas ervaar het, spoel deur sy lyf. Dit is asof ‘n las van
hom afval. ‘n Las groter as net die insident rondom Rudolf. Dit is asof hy ‘n volgende
vlak van sy menswees betreë het.
Hy twyfel nie meer wat hy gaan sien as hy na homself in die spieël kyk nie.
Die uitdrukking in meneer Raats se oë sê presies dieselfde.
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Watter gevolge gaan Trevor se besluit vir hom inhou? Sien volgende week se
plasing vir die finale hoofstuk…

Vossies, baie sterkte vir die laaste deel van die kwartaal. Vir daardie leerders wat nog
‘n vraestel of twee oor het – vasbyt! Hierdie sal ook verbygaan.
Rustige naweek!

FINANSIES:
Skoolfonds en koshuisfooie 2022

2022 Hoërskool Ben Vorster
Skoolfonds en koshuisfooie is vooruitbetaalbaar voor/of op die 1ste van elke maand.
School and hostel fees are payable in advance on/or before the 1st of every month.
Skoolfonds / School fees
Banking details:
ABSA
010 3109 0454

1 x Leerder

2 x Leerders

3 x Leerders

4 x Leerders

1 x Learner

2 x Learners

3 x Learners

4 x Learners

Januarie/January R
February - November R
Jaarlikse fooi / Yearly Fee R

2 970 R 5 346 R 7 797 R 10 098
2 230 R 4 014 R 5 854 R 7 582
25 270 R 45 486 R 66 337 R 85 918

Fooi indien volop betaal voor 31 Januarie 2022
Fee if fully paid by 31 January 2022 R 22 743

Koshuisfonds / Hostel fees
Bankbesonderhede:
ABSA
010 3110 0450

Januarie/January
February - October
Jaarlikse fooi / Yearly Fee

R 40 938 R 59 704 R 77 327

'n Eenmalige betaling van R350 toelatingsfooi is betaalbaar in Januarie.
A once off amount of R350 admission fee is payable in January.
Seuns / Boys

Dogters / Girls

1 x Leerder

2 x Leerders

3 x Leerders

4 x Leerders

1 x Leerder

2 x Leerders

3 x Leerders

4 x Leerders

1 x Learner

2 x Learners

3 x Learners

4 x Learners

1 x Learner

2 x Learners

3 x Learners

4 x Learners

R3 725
R3 375
R34 100

Fooi indien volop betaal voor 31 Januarie 2022
R 30 690
Fee if fully paid by 31 January 2022

R6 775
R6 075
R61 450

R9 910
R8 860
R89 650

R12 875
R11 475
R116 150

R 55 305 R 80 685 R 104 535

R3 655
R3 305
R33 400

R6 649
R5 949
R60 190

R9 726
R8 676
R87 810

R12 637
R11 237
R113 770

R 30 060 R 54 171 R 79 029 R 102 393
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AKADEMIE:
Handboeke
Neem asseblief kennis van wanneer handboeke (van leerlinge) ingehandig moet word.
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 – Daagliks

Laaste dag vir inhandiging:

Me. M. de Beer
Alle handboeke word ingehandig.
Tyd 07:00 – 07:45
Maandag, 29 November

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.

Graad 12-eindeksamenrooster
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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.

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:
Nog ‘n junior Protea vir die Vossies!
Baie geluk aan Shammar Ngobeni, leerling van Die Hoërskool Ben Vorster, wat ingesluit is in die
SA-O/18-netbalspan.
Hulle gaan deelneem van 3 tot 12 Desember 2021 in Maseru, Lesotho aan die AUSCStreekspele.
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Sy het sodoende haar nasionale kleure verwerf. Dit is ‘n besonderse prestasie. Die Vossies is
ongelooflik trots op jou!

KULTUUR:
Vossie kuns in die kollig!
Die Hoërskool Ben Vorster se kunsleerders; Gr 9-12, se kunswerke was te sien by die Lifestyle
winkelsentrum die naweek van 13 November 2021.
Mia Wiid en Nikita Sacks se kunstalente was bekroon met kontantpryse. Mev Suzette Dippenaar
van Lifestyle het die oorhandiging waargeneem.
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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!

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
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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

015 -0040257
015- 0040330

Coastal Hire
Baie dankie vir die ondersteuning.
Vossie Krieket!
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Gratia Gebou
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