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Skoolkoerant van Laer skool Jan van Riebeeck
2019, Uitgawe 2

DIE SUIDOOSTER
R10 000! 
Dit is hoe-
veel geld 
die Jannies 
vir Uitsig 
Animal 
Rescue 
ingesamel 
het!

Almal kon 
'n stukkie 

duck tape koop. Dit is dan 
gebruik om mnr. Oosthuizen 
teen die muur op te plak. Die 
idee was om genoeg duck 
tape te koop sodat hy teen 
die muur sal bly, selfs na-

dat die stoel onder sy voete 
uitgetrek is. Dit was omtrent 
opwindend soos elke klas 
kans gekry het om hulle 
stukkie te gaan plak. Mnr. 
Oosthuizen kon nie roer nie 
en het seker net bly hoop sy 
neus begin nie jeuk nie... 

Uiteindelik is daar besluit dat 
daar genoeg duck tape geplak 
is om ons skoolhoof bo te 
hou en die stoel is verwyder. 
Tot ons almal se verbasing 
het die tape bly sit en al wat 
beweeg het, was mnr. Oost-
huizen se voete op die maat 
van die musiek. 

Nie net is daar geld ingesa-
mel nie, maar ook hondekos 
en allerhande diere benodigd-
hede wat aan die organi-
sasie geskenk word. Baie 
dankie aan die uitreikkomitee 
en natuurlik ook juf. Schultz 
vir hierdie inisiatief wat wys 
dat ons omgee.

Hang Ten!

Mnr. Stoman en mnr. Hanekom maak seker die duck tape gaan mnr. Oosthuizen teen die muur hou terwyl juf. Hanekom die stoel 
onder sy voete uithaal.

Mia en Leyla hou die 
groot tjek vir almal om 
te sien.

Diere benodigdhede is ook ingesamel.
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Hierdie 
kwartaal
was prop-
vol lekker 
bedrywig-
hede! Son-
ja Heroldt 
en Tjokker 
het vir Gr.1 tot 3 kom kuier 
en mnr. Oosthuizen is teen 
die muur vasgeplak! Tydens 
die Aprilvakansie het die 
Oranjerivierspan 'n heerlike 
buitelug avontuur beleef. 

Lees meer oor kortpad wen-
ke en die eerste E-games by 
ons skool in hierdie uitgawe 
van Die Suidooster. Geniet 
die pretblad se snaakse sê-
goed en lees oor al die sport-
gebeure. Lekker vakansie 
hou en rus goed, volgende 
kwartaal sal ons moet werk 
dat die biesies bewe!

Groete
Marianne Nel

Deur Liezel Snijders

Nina Lubbe is hierdie kwar-
taal se Jannie in die kollig! 
Nina het vanjaar haar WP-
kleure vir karate verwerf en 
gaan in September aan die 
nasionale kampioenskappe 
in Port Elizabeth deelneem!  
Haar dojo (skool) is in Mow-
bray en haar sensei (meester) 
is Frank Brandon.

Hoe oud was jy toe jy met 
karate begin het?
Ek het met Goju Kai Kara-
te begin toe ek vyf jaar oud 
was.
Wat is vir jou die lekkerste 
deel van karate?
Dis vir my lekker om te weet 
dat seuns en meisies dit kan 
doen en dat jy klein, maar 
nog steeds goed kan wees.
Het enigiemand in jou fam-
ilie karate gedoen? Wat het 
jou geïnspireer om karate 
te doen?
Ja, my pa se broer en suster. 
My pa het nie karate gedoen 
nie, maar hy het wel judo 
gedoen. Daar is nie ‘n spesi-

fieke rede nie, dit het net al-
tyd vir my baie lekker gelyk.
Is daar enigiets wat jy 
graag wil bereik in karate? 
Sal jy eendag professioneel 
karate doen?
Ek het verlede jaar my blou 
belt gekry. My doelwit is om 
eendag ‘n swart belt te kry 
en my groot droom is om te 
kwalifiseer vir die wêreld-
kampioenskap wat in 2021 in 
Tokyo in Japan gehou word.
Is daar enige spesifieke les 
wat jy deur karate geleer 
het?
Dat enigiemand enigiets kan 
bereik as jy hard werk!

Jannie in die Kollig

Sanna die pastoor

Sanna Molepo, 'n werker by 
ons skool, is in April inge-
huldig as pastoor. Sy het vier 
jaar studeer waarvan een jaar 

'n praktiese en teoretiese jaar 
was. Haar praktiese jaar het 
preke en take by die kerk 
ingesluit. Sy moes ook ope-
lugdienste reël. 

Sy preek tans vrywillig by 
die kerk, Victory Kingdom, 
maar preek ook by ander 
kerke per uitnodiging.

Sy sê dis harde werk, maar 
dis 'n roeping. "Ek het die ad-
vertensie vir studies in Teolo-
gie die eerste keer raakgesien 
nadat ek daaroor begin vas 
en bid het."

Sanna saam met v.l.n.r. Ivan (broer), 
Romano (seun) en Marius (seun)

Nina, ons karate koningin.
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Hierdie kwartaal verlaat twee
geliefde onnies ons skool.

Juffrou Melissa Smook

Ons is hartseer om koebaai 
te sê vir dié baie talentvolle 
onnie. Juffrou Smook word 
tydens die vakansie mevrou 
Scherrer. Sy en haar verloof-
de, Johann, gaan in Stellen-
bosch woon. Juffrou Smook 
het 'n pos gekry by Spark 
School. 

Sy was amper 'n jaar lank 
deel van ons span. Haar 

hande staan beslis vir niks 
verkeerd nie en sy gaan 'n 
groot leemte laat.  
 
"Juffrou was baie gaaf en het 
'n lekker spangees in die klas 
gebou. Juffrou was altyd daar 
vir ons en daar is geen woor-
de in Afrikaans vir hoe baie 
ons haar gaan mis nie," sê 
Isabella Pretorius.

Juffrou Lucinda Crous
Juf. Crous gaan ons ongeluk-
kig ook verlaat en het 'n pos 
aanvaar by Laerskool De 

Vrije Zee. Sy was van die 
begin van die jaar af 'n Gr.3 
juffrou by ons en dit was nie 
moeilik vir die kinders om 
vir haar lief te raak nie. 
 
“Ek gaan juffrou Crous baie 
mis. Sy gee altyd vir ons 
kougom as ons mooi werk of 
soet is in die klas” sê André 
Marais. Annabelle Potgieter 
kon nie uitgepraat raak oor 
hoe gaaf juf. Crous is nie. 
“Wanneer jy soet is, speel sy 
vir jou jou gunsteling liedjie 
op Youtube.” 

Ons groet die onnies

Juffrou Lucinda Crous saam met haar Gr.3-klas.

Juf. Smook by haar kombuistee in 
Pretoria.

Mev. Vermeulen

Juf. Klynsmith het in Maart 
die knoop deurgehaak en 
staan nou bekend as mev. 
Vermeulen! Sy en haar man, 
Ernst, het mekaar deur 'n 

gemeenskaplike vriendin 
ontmoet. Hulle het in Heidel-
berg, Gauteng, getrou en was 
Mauritius toe vir hul witte-
brood. 

Sy vertel dat dit die lekker-
ste troue was wat sy al by-
gewoon het! "Ek sou niks 
anders wou hê nie," sê mev. 
Vermeulen met 'n vonkel in 
haar oog.

Sy het absoluut pragtig gelyk 
op hulle groot dag. Ons wens 
hulle alle geluk toe en hoop 
dat dit die begin van 'n lang 
en gelukkige pad saam is.

Count Down!
Huis paleis, Into space!

Ons tel die dae af na 
die hoogtepunt van 

die jaar waaraan elke 
leerder van die skool 

gaan deelneem. 
Kostuums, ligte, 

Aksie!!!

87dae 
tot die konsert!!
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Kortpad-wenke
Deur Anna van Biljon en 
Marianne Nel

Hier is ‘n paar oulike idees 
om tyd en moeite te spaar:

 As jy ‘n uitveër agterop 
jou potlood het, behoort jy 
te weet hoe irriterend dit is 
wanneer die uitveër op is, 
maar jou potlood is nie. Hier 
is ‘n slim idee: maak die 
metaal agterkant van 
jou potlood skerp om 
die metaal van die 
buitekant af te haal. 
Onder die metaal, 
is daar nog baie uitveër 
om te gebruik!

Sukkel jy om te onthou 
waar jy in jou boek is, 
wanneer jy jou boekmerk 
verloor het? Sit ‘n rubber 
rekkie om die bladsy en die 
buitekant van die boek waar 
jy is. Jy kan selfs die rekkie 
deur ‘n skuifspeld ryg en dan 
‘n plekhouer hê by die sin 
waar jy opgehou lees het.

Het jy geweet dat jy Skittles 
kan gebruik om te verf? Jy 
moet net ‘n paar Skittles in ‘n 
baie klein bakkie sit, en dan 
‘n bietjie water bytap. Na ‘n 
rukkie moet jy dit meng en 
dan is dit amper soos water-
verf! Moet dit liewer net nie 

eet nie…  

As jy jou pienk en groen 
highlighters gebruik om dele 
van jou geel highlighter te 
kleur, maak dit ‘n mooi reën-
boog highlighter! 

As jy baie deurmekaar raak 
met hoeveel dae daar in ‘n 
maand is, moet jy op jou 
linkerhand se kneukels tel. 
Begin by jou wysvinger se 
kneukel (dis Januarie). Elke 
kneukel is 31 dae, en elke 
holte tussen die kneukels is 
30 dae. Wanneer jy by jou 
pinkie se kneukel uitkom, 
moet jy weer teruggaan na 
jou wysvinger se kneukel. 
 
Onthou hoe om “interes-
sant” te spel: een rok en twee 
skoene; so een “r” en twee 
“s’e”. 

 ‘n Goeie wenk vir die ek-
samen is om jou notas in 
blou te skryf. Dit is bewys 
dat inligting wat in blou 
geskryf word, makliker is om 

te onthou. 

Wanneer jy nie genoeg spasie  
in jou sak het nie en jy moet 
nog jou sportklere inpak, is 
hierdie die perfekte wenk vir 
jou. Plaas al jou klere (behal-
we een sokkie) bo-op mekaar 
en rol dit alles saam op sodat 
dit styf gekompakteer is. 
Trek dan die sokkie oor die 
rolletjie klere. 

As jy sukkel om te kon-
sentreer wanneer jy moet 
studeer, is kougom jou nuwe 
beste vriend! Dit help jou om 
te konsentreer en versnel die 
pas waarteen jy lees. (Moet 
dit net nie in die klas kou 
nie!) 

Het jy al op ‘n warm dag 
‘n heerlike roomys begin 
eet en alles het op jou hand 
gesmelt? Druk jou roomys-
stokkie deur ‘n kolwyntjiepa-
pier sodat dit daarin smelt.
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Deur Peet Karsten

Wie het ooit gesê ‘n beroep is 
net harde werk en ‘n manier 
om geld te verdien? Dit kan 
definitief ook hope pret wees. 
Kan jy dalk jouself in een 
van hierdie beroepe sien?

‘n  Marmite proeër:
Daar is blykbaar ‘n man by 
die Marmite fabriek in Enge-
land wat aan elke potjie Mar-

mite proe om seker te maak 
die tekstuur en smaak is pre-
sies reg. In die 30 jaar wat hy 
daar werk, het hy ongeveer 
64 miljoen flesse Marmite 
opgeëet! Is jy dalk so lief vir 
Marmite? 

Verf droogword-oppasser:
Dis nie ‘n grap nie! Daar is 
mense wat verskillende op-
pervlaktes moet verf en dan 
moet meet hoe lank dit vat 

om droog te word en of die 
kleur verander as dit droog 
word. So kan die presiese 
inligting aan die verbruiker 
gegee word.

Vreemde beroepe

'n Marmite proeër.

'n Gedig deur Johan de 
Villiers (Gr.7K) tydens 
die eksamen, in 'n po-
ging om die tyd vinni-
ger te laat verbygaan.

Ek sit elke oggend 
in die eksamenlo-
kaal. Met my Wiskunde 
vraestel, besig om te 
maal.

Dis baie, baie moeilik
Amper onmoontlik

Maar dis nie eers 
die slegste deel nie
Dis die ou langs my...

Dis sy asem
met sy slegte wasem

Sy asem maak my lam
Hier meneer, hier's 
vir jou 'n bubblegum
Maar voor ons klaar 
skryf
moet ek vir hom iets 
vra

What is your solution
To your air pollution!?

Skoolpraatjies
Ons weet almal hoe 
belangrik dit is om ‘n 
doelwit te hê. Van die 
graad 4’s het groot 
planne vir hulle jaar…

“Ek wil gim-
nastiek doen. 
Ek wil ‘n wen-
ner wees.” 
Tyla, Gr.4vdV

“Ek wil graag in 
die top 5 wees. 
Ek wil WP-klere 
hê vir hoog-
spring.” Liza, 
Gr.4vdV

“Ek wil hierdie jaar 
Kleinmond se sandkasteel 
kompetiese wen! Ek wil 
ook my 
speling 
ver-
beeter.” 
Lara, 
Gr.4vdW

“Ek wil op ‘n 
boot visvang 
en my engels 
virbeeter.” 
Jean-Pierre, 
Gr.4vdW

“Ek gaan 
probeer om 
meer te lees 
en minder Net-
flix en You-
tube te kyk.” 
Robyn, Gr.4F

“Ek wil hier-
die jaar my 
klere kas 
nekies hou.” 
Luan, Gr.4F

“Ek wil graag 
die aflosspan 
laat wen in at-
letiek.” Albert, 
Gr.4F

As jy …
As jy die hele alfabet
van A tot Z kan burp,
as jy ‘n string spaghetti
deur jou neus kan opslurp, 
as jy elke liewe grap
in die grappieboek ken,
as jy lag-lag ‘n poetsbak-
kompetisie kan wen,
as jy die skoolhoof
laat nagmerries kry…
dan is jy beslis
die perfekte vriend vir my!
(Jaco Jacobs)
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Uit die dagboek van Ber-
nard Lombard

Dag 1
Ons het pas gery vanaf 
die skool en almal is óf 
nog deur die slaap óf 
vreeslik opgewonde. Al 
die kinders skerts heerlik 
terwyl die volwassenes 
lyk asof hulle wens dat 
daar ´n bed beskikbaar 
is. Dis nog ´n 10 uur rit 
na ons bestemming en ek 
wens die tyd om. 

Na 'n lang rit, arriveer 
ons by die kamp waar die 
Jannies-roeigroep dade-

lik begin tent opslaan, 
swem en ontspan. Om die 
dag af te sluit, ontmoet 
ons die gidse en gaan 
opgewonde slaap.

Dag 2
Ek word wakker in my 
tent, kyk buitentoe en 
sien dat 'n paar mense al 
wakker is. Met die vuur-
tjie wat reeds brand, 
gaan maak ek vir my-
self warm sjokolade. 
Almal pak op en gaan 
kies vir hulself 'n kano. 
Toe ons uiteindelik weg-
trek, bereik ons dade-
lik 'n maalstroom. Ons 
kom by 'n groot rots en 
die gidse sê ons kan 
daarby afspring. Ons 
hervat ons tog na mid-
dagete, en gou-gou kry 
ons ‘n sterk wind direk 
van voor. Leila se kano 
word in die riete inge-
waai, maar die res stoei 
voort. Uitgeput bereik 
ons die oornagpunt, net 
om te ontdek dat 'n an-
der roeigroep reeds daar 
uitspan. Doodmoeg slaan 
ons op die naaste oewer 
ons tente op. Ons swem 

in die rivier terwyl die 
gidse vuur maak en kos 
voorberei. Met sonson-
dergang eet ons en kruip 
met moeë lywe in ons 
slaapsakke.

Dag 3
Ek word wakker met die 
gekrys van 'n visarend. 
Dawid het klaar gaan 
swem en ons wonderlike 
gidse het reeds ‘n vuur-
tjie aan die gang. Mnr. 
Pieterse vertel ons van 
sy vorige ervarings op die 
Oranjerivier (waarvan 
baie skreeusnaaks is). 
Ons sien van die mooi- 
ste natuurtonele. Teen 
so vieruur kom ons by ‘n 
reeks eilande, draai by 
die vierde een af en sien 
voor ons ‘n klipeiland, 
riete en 'n mooi grasbank. 
Ons klim uit, meer ons 
kano’s vas en gaan slaan 
ons tente op. Ek sien hoe 
Matilda en oom Theuns 
visvang. Na ‘n rukkie, 
sluit Sofia by hulle aan 
en ek is spyt dat ek my 
visstok by die huis gelos 
het. Ek sny vir my ‘n hout-
visstok en leen vislyn en 

My 5 dae op die Oranje

Die Gr.1's raak seeslim

Mari Swanepoel by hul kano.

Die Gr.1's het onlangs die 
Akwarium by die V&A 
Waterfront besoek. Hulle 
het baie geleer oor seelewe 
en die belangrikheid van die 
bewaring van hierdie lewens-
bron. 'n Paar van die graad 
eens het ons vertel van hul 
ervaring:

"Ons het na 'n akwarium-
klas gegaan en van seesterre 
geleer." (Nicolas Marais, 
Gr.1O) "Ek het geleer dat ons 

nie plastiek moet rondgooi 
nie, want as dit in die see 
beland, maak dit die seelewe 
dood." (Rosemary Kgaphola, 

Gr.1dJ) "Ons het deur 'n wa-
tertonnel gegaan en die visse 
het oor ons koppe geswem." 
(Sabine Barnard, Gr.1O)

Juffrou de Jager se klas by die Akwarium.
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‘n hoek by Sofia. Van die 
kinders sit koekies tus-
sen hulle tone - dan knib-
bel die geelvisse aan hul 
tone! Ek kry ‘n stuk bil-
tong in ons kossak en sit 
dit aan my hoek. Ek wag 
maar eenkant van die 
koekie-kinders. Skielik 
voel ek ‘n massiewe pluk 
en is dadelik bang dat 
my visstok gaan breek, 
maar trek tog. Ek sien ‘n 
tamaai vis reg voor my 
en trek dit uit.Toe eers 
besef ek, ek is die eerste 
een om die gesogte Kat-
vis uit te trek! Die stuk 
biltong het aangebly en 
ek het nog 6 Geelvisse en 
‘n Talapia met dieselfde 
stuk biltong uitgetrek.

Dag 4
Vandag is die belangrik-
ste dag op die rivier. Ons 

moet die Sambok kruis 
en dit is een van die vier 
groot maalstrome op die 
rivier en die langste en 
sterkste een wat ons 
moet kruis. Toe ons daar 
aankom, is dit fantasties. 
Ek besef dat almal wat 
voor ons ge-
gaan het, 
veilig is. Dit 
was wel uitput-
tend! Daarna 
gaan spring 
die kinders in 
die Sambok met net ‘n 
lewensbaadjie aan terwyl 
daar kano’s deurkom! 

Ons speel ook ‘n speletjie 
waar twee mense op ‘n 
kano klim (een aan elke 

kant) en dan so hard as 
moontlik spring, met die 
doel om die ander een 
te laat afval. Die aand 
maak die ouers ‘n groot 
vuur en die kinders sit in 
groepies en slimstories 

verkoop.

Dag 5
Daar word nog 
vir oulaas vis-
gevang en op-
gepak. Ons roei 
verder en ek 

sien weereens hoe mooi 
die omgewing is. Ek en 
Sofia besluit om as see-
rowers op te tree en al-
mal wat in ons pad kom, 
nat te gooi. Toe die "oor-
log" agter ons net mooi 
aan die gang kom, roep 
die gidse halt en sê vir 
ons dat ons vakansie nou 
tot ‘n einde gekom het. 
Ons pak vir oulaas af en 
geniet middagete voor-
dat ons met busse terug-
gaan basiskamp toe. Vir 
oulaas slaan ons tente 
op. Daarna gaan stort 
ons vir die eerste keer in 
dae en gaan swem direk 
daarna weer!

Hierdie was die ervare 
mnr. Pieterse se 12de en 
laaste kamp.

Dankie, mnr. Deon 
Pieterse, vir al die er-
varings wat jy vir so 
baie leerders moontlik 
gemaak het oor die 

jare!

Vriendskappe word gesmee langs die waters van die Oranjerivier.

Sorgelose tye op die Oranje.

'n Lekker kampvuur vir die koeler aande.
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Candid Camera

My ma het 
my gedwing...

Met 'n rente-
koers van 12% 
dink ek moet 
ons heroorweeg

Moet nog 
nie neem 
nie, my 
hare!

Glimlag, lyk 
braaf... komaan 

Andri!

Ek fluit 
solank vir 

hulp

Ek's net 
moeg, so 
moeg...

Die Suidooster 

Hoop die 
serpie steek 
die grys weg

Ek wonder 
wat eet my 
ma'le vanaand

Ek wonder 
of Uber tot 
hier kom...

Eksamen 
"stare-
down"

Is dit net 
ek of 

maak swem 
'n mens 
honger?
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Gr.7 kamp by Melkbos

Skryf vir ons wat jy dink Alexander 
Benecke in hierdie foto dink! Bring dit 
na die rekenaarklas toe. Die beste 
sêding wen 'n sjokolade!

Die graad 7's laat stokbroodbraai na 'n spansport lyk..

Die meisies raak kreatief met die stokbroodmeel.V.l.n.r.  Mia 
Vorster, Anna Joubert, Mila Nicolella, Liezel Snijders en Layla 
Erasmus.

Sal juf. Vermeulen die padda in 'n prins kan laat verander?

Die spanne bou strukture uit strandrommel.v.l.n.r  Jacques 
Loubser, Darren Cloete, Ruben Janse van Rensburg, Monja du 
Bruyn, Andree van Zyl en Isabel Oosthuizen.

Ons leer meer van slange en reptiele in 'n glibberige sessie deur 
Giraffe House.v.l.n.r: Stef van Duivenboden, Mia Nortje, Matil-
da Laubscher, Markus Smit, Alex Newton, Daniel van Reenen, 
Jeanette Groenewald en Layla Erasmus

Vervolg van Bl.8...

Kruiwastoot en perdry verg spanwerk!
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Hoe om 'n held te wees
Deur Mari Swanepoel

Wendy Maartens, die outeur 
van die Helde van Suid-Afri-
ka-reeks, het ons skool op 26 
April besoek en vir die graad 
4’s meer vertel van haar 
boeke.

Sy het al ‘n hele rits boeke 
geskryf waarvan die Helde 
van Suid-Afrika-reeks een 
van ons gunstelinge is. Daar 
is drie boeke in die reeks en 
6 stories in elke boek oor 
helde van Suid-Afrika.

In haar boeke is daar nie net 
volwasse helde nie, maar 
ook kinderhelde, soos Man-

netjie wat kaalvoet van die 
Vrystaat tot in die Kaap 
gestap het om by sy pa uit te 
kom.

Wendy sê dat helde die 
volgende eienskappe het - 
hulle kan vasbyt en sal nooit 
moed opgee nie, hulle het 
deursettingsvermoë, hulle 
kan planne maak, as hulle ‘n 
belofte maak, hou hulle dit, 
hulle gee nie om wat ander 
sê nie en hulle sal doen wat 
hulle dink reg is.

Sy sê dat jy nie ‘n held 
gebore is nie. Jy word ‘n 
held en diep binne-in ons, 
het ons elkeen die potensiaal 

om ‘n held te wees. Onthou: 
helde is doodgewone mense 
wat buitengewone dinge 
doen.

Aaaai Tjokker!
Deur Marianne Nel

Die graad een tot dries 
was gelukkig genoeg om 
vir Sonja Herholdt en haar 
hondevriend, Tjokker, in 
lewende lywe te sien optree! 
Sy en Tjokker het die kinders 
vermaak met leersame lied-
jies wat inligting bevat van 
Noag se ark, respek vir maat-

jies en onderwysers, boelies 
en selfs hoe om jou tande te 
borsel. 

Die kinders het hul gate uit 
geniet en gretig saamgesing 
en deelgeneem aan die dan-
sies. Dit was ‘n baie leersame 
en pret vertoning vir almal. 
Sonja en Tjokker kan gerus 
weer vir ons kom kuier!

Cara Swanepoel (as Liewe Heksie) saam 
met skrywer Wendy Maartens. Inlas: 
Wendy Maartens se boek, Helde van 
Suid-Afrika.

Sonja Herholdt en Tjokker

Ons vier Wêreldboekedag deur soos ons gunsteling boekkarakters aan te trek.
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Boekhoek
Deur Bernard Lombaard 
en Alet Hitge

Olivia se olifant - Sylvia 
Bishop
Deur Chloé Schmidt, Gr.5

Hierdie is ‘n pragtige boek 
wat jou leer oor vriendskap. 
Die storie gaan oor ‘n meisie 
wat alleen in ‘n huis woon, 
want haar oom Karel het 
gaan reis op soek na aller-
hande voëls. Hy het geld in 
‘n koevert gelos vir Olivia, 
maar sy het nou net R343,65 
oor. 

Op Olivia se tiende ver-
jaarsdag, vind sy ‘n olifant 
op haar voorstoep, met ‘n 
brief wat sê dat die olifant ‘n 
geskenk van oom Karel is. 
Olivia ondersoek die koevert 
deeglik en lees dit oor en oor 
maar sy sien nie ‘n enkele 
woord wat sê wanneer haar 

oom terugkom nie.

Toe Olivia die Asiatiese 
olifant se beseerde knie sien, 
neem sy hom dadelik bin-
netoe en begin ondersoek 
instel na olifante. 

Eendag het mense vir Olivia 
gevra of sy regtig ‘n olifant 
het. Olivia het dadelik ja gesê 
en hulle het op die plek begin 
met ‘n besigheid. Dit kos 
R10 om die olifant te sien en 
R20 om op hom te ry. En dis 
waar die pret en probleme 
begin...

Helde van Suid-Afrika  
Wendy Maartens 
Deur Cara Swanepoel, Gr.4
(Op bl.10, saam met Wendy 
Maartens.)

Die boek gaan oor ware hel-
de van Suid-Afrika, be-
kendes (soos Desmond Tutu) 
en ander onbekendes (soos 
Wallie, die brak). 

My gunsteling storie is Kaal-
voet deur die oorlog. Dit 
gaan oor 'n seuntjie wat vir 
liefde 'n 1000 kilometer ver 
gestap het en ook deur die 
Oranjerivier geswem het. 

Daar is ook nog vele ander 
inspirerende stories. As jy 
begin lees, sal jy nie hierdie 
boek kan neersit nie. 

Ek gee hierdie boek 9 ½ uit 
10 omdat dit uitstekend is, 
maar die boek was wel 'n bie-
tjie dun. Ek wou baie graag 
nog gelees het. Lesers van 9 
tot 11 jaar sal hierdie boek 
baie geniet.

Professor Fungus en die on-
sigbare skurk - Jaco Jacobs
Deur Chrystal Conradie Gr.3

Hierdie is sover my gunste-
ling boek in die Professor 
Fungus-reeks. Dit gaan oor 
die Prof. wat ´n “verdwyn 
formule” skep. 

Daar is baie aksie in hierdie 
13de boek in die reeks. Daar 
is selfs ‘n boef wat die for-
mule wil steel. Ek dink seuns 
en meisies wat van eksperi-
mente hou, sal hierdie boek 
baie geniet. Ek gee die boek 
10/10! 

Uittreksel uit Wendy 
Maartens se boek, Helde 
van Suid-Afrika

“Daardie aand praat Des-
mond met sy ma. “Ek is siek 
en sat van wit mense wat 
swart mense sleg behandel!” 
“Almal is nie so nie,” troos 

sy. “Daar is baie goeie wit 
mense ook.”

‘n Paar dae later loop hulle 
by ‘n priester verby. “Goeie-
môre, mevrou!” groet hy en 
lig sy hoed. Desmond kan 
nie glo dat ‘n wit man soveel 
respek teenoor ‘n swart vrou 

betoon nie. “Wie is dit?” 
wil hy verbaas weet. “Dit is 
vader Trevor Huddleston,” 
antwoord Aletha. “Ek het jou 
mos gesê daar is goeie wit 
mense ook.” 

(uit: Desmond Tutu, bewa-
ker van die waarheid)
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WEMMERSHOEK KAMP

Op 3 April klim ons op die bus,
op pad na ‘n plek waar voëltjies fluit 
en slange sis.
Daar aangekom, ontmoet ons JP, ons 
kampleier
Hy is baie snaaks en ons weet som-
mer ons gaan lekker kuier.

Ons trek ses-ses in ons kamers in
En die beplanning vir middernagfeeste 
begin!
Maar helaas met flitsligte in die nag
Neem JP ons op ‘n sterrejag.

Almal is op soek na die grootste 
skerpioen
En dit is toe gevang deur Christiaan 
Viljoen.
Spanbou aktiwiteite is aan die orde 
van die dag,
maar die reën gee die laaste lag.

Fortbou en brood braai op stokke,
maak van ons die wêreld se beste 
kokke.
Terwyl ons touspring is die bobbejane 
daar
en voor ons weet, is ons kamers 
deurmekaar.

Toe Johan en sy manne “Quarter past 
kaalarm” sing,
het ek geweet konsert hou is ons ding.
Te vinnig is alles oor, maar ons weet,
 volgende jaar se kamp lê nog voor.

JANA BRINK (Gr.6)

Bobbejaanstreke op Wemmershoek

Deur Stella Malan (Gr.6)

Keegan wou net nie luister 
nie. En dit is hoekom hy met 
‘n opgeskeurde pak Lays in 
sy slaapsak vol bobbejaan-
hare sit terwyl die res van die 
seuns in graad ses midder-
nagfees hou. Die juffrouens 
het oor en oor gesê: “Moe-
nie kos in julle kamers hou 
nie, die miere gaan dit eet.” 
Wel, in hierdie geval was dit 
bobbejane.

Hierdie kamp was baie leer-
saam, en niks het ons verveel 
nie. Die enigste slegte dinge 
was die bobbejane. Nie net 
het hulle Keegan se Lays en 
sy slaapsak amper weggedra 
nie, maar Kian se Lip-Ice is 
ook opgeëet. 

Vir een aktiwiteit moes ons 
‘n fort bou. Na ‘n uur kon 
ons almal sien wie die gebore 
argitekte is en wie liewer 
moet leer hoe om ‘n stoot- 
skraper te ry om geboue af 
te breek, want dit was ook 
een van die werkies wat ons 
moes doen na die wenners 
gekies is.

Die volgende oggend word 
ons wakker van vreemde ge-
luide op die dak. Toe sien ons 
hulle. Bobbejane! Party van 
die meisies het begin skree, 
en die seuns het gedink dis 
slim om hulle self te probeer 

wegjaag. Hulle is op die ou 
end daar weg na ‘n klapper in 
hulle rigting gegooi is, en ons 
kon weer uit ons kamers kom 
om te gaan eet.

‘n Man van Giraffe House 
het ons kom leer oor verskil-
lende diere, en dit vir ons 
gewys. Ons kon aan party 
vat, en sommige van ons kon 
selfs ‘n luislang help vashou! 
Daardie aand het ons, ons eie 
Gr.6-idols gehou. Hierdie 
baie talentvolle graad het 
gesing, gedans en oor die 
algemeen die toeskouers 
laat lag, maar daar was een 
groep wat uitgestaan het met 
die spesiale opvoering van 
die liedjie “Quarter past kaal 
arms”. Die hoofsanger was 
Johann Gaum, saam met die 
rapper Edward Bock. Die res 
van hulle talentvolle pro-
duksiespan was dansers, en 
hulle het die skare laat brul 
tot hulle permanente milt-
steek opgedoen het.

Noudat julle weet hoe lekker 
hierdie kamp was en waar-
voor julle moet bang wees, 
hoop ek julle sal moeite doen 
om te leer vir al die toetse 
sodat julle tot hier kan kom 
en dit net soveel soos ons 
geniet. En onthou die vol-
gende twee dinge: As daar 
op die brief staan “gemaklike 
klere”, bedoel hulle gemak-
like klere en pasop vir die 
derde stort…hy byt!

Ontspanne in hul selfgemaakte hut. Een van vele uitdagende aktiwiteite.

Die bobbejaanvangers voor hul hut op 
die kamp.
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Deur Jacomien vd West-
huizen en Thornley Web-
ber

Winterfold House school 
rugby en netbal
Entoesiastiese netbal- en 
rugbyspelers het Saterdag, 6 
April baie vroeg opgestaan
om hulle wedstryde teen die 
Winterfold House school van 
Engeland se 0/13 netbal- en 
rugbyspanne te speel. 

Die rugbyspanne het eers die 

netbal ondersteun en toe hul 
wedstryde gespeel. 

Die netbalspan het uitste-
kend gespeel en hul wed-
stryd 23-7 gewen. Later 

het die rugbyseuns gespeel 
en die meisies het die gees 
gebou deur liedjies te sing 
en hul maats aan te moedig. 
Albei rugbyspanne het hul 
wedstryde gewen.

Sportblad

Laerskool JVR het 'n 
nuwe sportster in ons 
midde

Ons wil bars van trots oor 
Mia Symington wat gekies 
is vir die 0/11 Westelike 
provinsie netbalspan. 

‘n Hele klomp van ons 
dogters het vanjaar aan die 
WP netbal proewe deel-
geneem en almal het puik 
gevaar. Daar was 5 rondes 
van die proewe. Drie van 
ons leerders (Jacomien 
van der Westhuizen, Stella 
Malan en Mia Symington) 
is deur na die finale WP 
ronde.

Rugby in die kollig

'n Klomp van ons rugby- 
spelers het deelgeneem aan 
die WP proewe en 5 is deur 
na die volgende rondes.

Jacques Loubser het by die 
tweede laaste ronde uit-
geval.Alhoewel geen van 
ons spelers WP klere behaal 
het nie, is dit steeds 'n baie 
groot prestasie.

Hou bene, hou

Alhoewel ons nog nie baie 
landloopwedrenne gehad 
het nie, vaar ons landloop- 
atlete fantasties by hulle 
byeenkomste en maak hulle 
ons skool baie trots. Scar-
lett van der Merwe eindig 
4de uit sowat 80 atlete. Die 
ander spanne beter uitkyk 
want ons Jannies is gereed 
vir ‘n besige seisoen.

Skaakmat

Net soos die ander sporte, 
is skaak ook heel bo aan 
ons lys en die Jan van Rie-
beeck skaakspan het skoon-
skip gemaak in byna al hul 
wedstryde sover.

Op 10 Mei het ons span 
hulle eerste toernooi gehad 
en ons leerders het een uit 
die drie rondes wat hulle 
gespeel het, gewen. Ons 
Jannies doen uitstekend.

Tweekamp leerders vaar 
puik by SA´s

By SA's het ons leerders 
uitstekend gevaar en Laer-
skool Jan van Riebeeck 
se naam hoog gehou. Ons 
skool het 'n algehele vierde 
plek behaal. 

Alexander Benecke het 'n 
vyfde plek behaal en Mia 
Nortje het sewentiende ge-
ëindig. 

Die res van die atlete het 
uitstekend bygedra tot 'n 
uitmuntende poging van die 
span. Baie geluk julle!

Die Jannies netbalspan

Daar word heel-
wat sportklinieke die 
vakansie aangebied. 
Gaan loer gerus op 

die skool se 
webtuiste!

Ons rugbyspan
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Kaperjol rondom die aardbol
Deur Mari Swanepoel

Die Kaperjolle wat op 13 
April plaasgevind het, was 
‘n heerlike aand vol pret en 
avontuur.
 
Die Kaperjolle het vanjaar 
almal op ‘n heerlike reis ron-
dom die wêreld geneem met 
heerlike kosstalletjies wat 
smaaklike disse uit verskeie 
lande aangebied het.
 
Die topstalletjie was Louis
Boshoff met die Frankryk-
stalletjie. Tweede was Mark 
Allewell met Indië en derde 
was Johannie van As en 
Minette Ferreira met hul 
Griekelandstalletjie.
 
Daar was ‘n groot verskei-
denheid van speletjies wat 
groot pret was. Die gewildste 
speletjies was die kus-

singgeveg, minigholf, waar 
jy ‘n geldnoot kon wen as 
die balletjie daarop land, en 
appelvisvang waar jy appels  
met jou hand uit 'n bak ys-
koue water moes vang. 
 
Die skool het ‘n indrukwek-
kende bedrag van R60,000 
ingesamel, wat tien keer 
meer is as die vorige jaar. 
Baie dankie aan almal wat 

hierdie fondsinsameling 
ondersteun het.

Ons mense
Deur Kaylin Grobler

Die Moslemgemeenskap wat 
die Islam geloof beoefen, het 
in Mei Ramadaan gevier. Ons 
het by ‘n lid van die Mos-
lemgemeenskap gaan aan-
klop om meer oor hul geloof 
uit te vind. 

Hoekom dra sommige 
vroue kledingstukke wat 
hul gesigte en koppe be-
dek?
“Hulle doen dit omdat die 
Koran (ons heilige boek, 
amper soos Christene se 
Bybel) aanbeveel dat dit is 
wat vrouens vanaf ‘n sekere 
tydperk in hul lewens moet 
doen.”
Wat is jou gunsteling Mos-
lemvakansie en hoekom? 

“Ramadaan is my gunsteling- 
vakansie, want ek voel baie 
naby aan my god (Allah) 
gedurende hierdie tydperk. 
Ramadaan duur vir ‘n maand. 
In hierdie tyd vas Moslems 
en word hulle net toegelaat 
om te eet en te drink vandat 
die son ondergaan (Maghrib) 
tot wanneer die son opkom 
(Fajr). Daar is nog ‘n een-
dag-fees wat volg na Rama-
daan (Eid ul Fitr) waar ons 
die vas breek.”

Net soos die Christene die 10 
gebooie het, het Moslems die 
5 pilare. Hulle glo:
1. Daar is net een god, Allah.
2. Jy moet 5 keer ‘n dag bid.
3. Jy moet aan Zakat (liefda-
digheid) skenk, as jy dit kan 
bekostig.

4. Jy moet gedurende Rama-
daan vas (as jy gesond ge- 
noeg is).
5. Jy moet ten minste een 
keer in jou leeftyd na Mekka, 
die Moslems se heilige stad, 
gaan (as jy dit kan bekostig).

Nog ‘n interessante feit: Die 
woord Islam beteken vre-
de. Dit is nogal ironies vir 
hom dat die Moslems as ‘n 
gewelddadige volk gesien 
word.

'n Moslemvrou met haar hijab (hoofbe-
dekking)

Die JvR-nasie oefen hul koördinasie.

'n Heerlike kuierarea op die skoolgronde.
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Deur Anna van Biljon

Op 30 April het die graad 
sewes op ‘n toer deur die 
strate van Soutrivier gegaan 
en na die pragtige straat-
kuns en graffiti gekyk. Die 
toergidse het ons vertel van 
die geskiedenis van Soutri-
vier en wat elke muurskilde-
ry beteken. Het jy geweet 
dat die munisipaliteit graffiti 
verban het voor die Sokker-
Wêreldbeker in 2010? As 
iemand jou gevang het ter-
wyl jy graffiti doen, het jy ‘n 
boete van R60 000 tot R200 
000 gekry. Die stadsraad wou 
Kaapstad skoonmaak vir die 
Wêreldbeker. Deesdae is dit 
wettig om muurskilderye te 
verf op straat, maar jy moet 
eers daarvoor aansoek doen.
 
Die International Public Art 
Festival (IPAF) is ‘n organi-
sasie wat reël vir oorsese 
kunstenaars om in Kaapstad 

straatkuns te kom doen. Die 
kunstenaars word nie betaal 
nie, maar IPAF betaal vir hul 
vliegtuigkaartjies, verblyf en 
vir die muur waarop hulle dit 
doen.

BAZ ART is nog ‘n organi-

sasie wat straatkunstenaars 
borg. Een van die interessant-
ste feite wat ons geleer het, 
is dat die Boesmans as van 
die eerste graffitikunstenaars 
beskou word, omdat hulle 
rotstekeninge op “mure” 
geverf het.

Kuns en kultuur op die muur

Toergidse wys vir die Gr.7's die straatkuns in Soutrivier se strate.

Grafitti is destyds hoof-
saaklik gebruik om poli-
tieke standpunte te maak 
en straatbendes se areas 

te merk.

'n Pragtige kunswerk teen 'n muur in Soutrivier. Nog 'n interessante muurskildery.
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'n Eerste in Jan van Riebeeck 
se geskiedenis, maar beslis 
nie die laaste nie! Op 7 Junie 
het ons 'n rekenaarspeletjie- 
aand by die skool gehou.

Dit was 'n lekker ontlading 
na die eksamen en Gr.5-7 
leerders kon 'n slag die boeke 
agterlaat en, met hul ouers se 
toestemming en sonder eni-

ge skuldgevoelens, die hele 
aand lank rekenaarspeletjies 
speel. 

Daar was onder andere Fifa, 
Brawlhalla, Rocket League, 
Kinect Sports en Fruit Ninja 
gespeel. Leerders was aan-
vanklik teleurgesteld om te 
hoor dat Fortnite se ouder-
domsbeperking nie toelaat 

dat dit deel kan wees van 
die E-games aand nie, maar 
gelukkig was daar baie ander 
om van te kies! 

Dankie aan almal wat gehelp 
het! Die skool beoog om 
meer gereeld sulke aande te 
hou en moontlik ook meer 
grade te betrek.  
Watch this space!

E-Games by Jvr

Van die speletjies het vereis dat leerders 
behoorlik rondbeweeg. Dit was 'n koue 
aand, maar ons het gesweet! Daar was plek vir twee spelers per speletjie, en natuurlik ook toeskouers.

Mnr. Hanekom het gedeel in die pret en leerders probeer uitoorlê. Peet het egter met hierdie een die oorhand gehad.


