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Valetynsbal 2022
DIE VALENTYNSBAL IS ’n jaarlikse geleentheid waar die Schoonies hulle beste
rokke en skoene uit hulle kas kan haal en ’n bietjie kom pronk by die skool. Die
Schoonies het hulle eie celebrity oomblik gehad op die rooi tapyt. Die bal was ’n
groot sukses en ons sien uit na volgende jaar.

SCHOONIES
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Graad 8 inburgering
DIE JAARLIKSE GRAAD 8-inburgering is iets
waarna elke matriek VLR-lid uitsien en iets wat
elke kuiken vrees. Die jaar het die matrieks vir
’n paar verrassings gesorg. Die kuikens moes
soos plaasdiere aantrek om by die plaastema
te pas. By die kuikenkamp moes die kuikens ’n
klomp verskillende aktiwiteite doen, van deur
die modder/mis kruip, hulle gesigte met meel te
besmeer en die GROOTSTE oomblik van die
dag: DIÉ KONKOKSIE.
Die “inburgering” is iets wat beide die matrieks en
die kuikens vir die res van hulle lewe sal onthou
en ons hoop dat almal dit baie geniet het en die
beste van elke oomblik gemaak het!

Dit was ’n mengsel van:
an:
• Suurmelk
• Vervalde souse
• Visolie
• Vrot uie, aartappels
ls
• Pap
• Asyn
• Knoffel
• Stroop
• Beesmis
• Spaghetti en soveel
meer

SCHOONIE

HET JY AL?

Gevra vir ’n R2 by
die snoepie

Die trompet geluide nagemaak
wanneer ons die
skoollied sing

Gepraat van die
Schoonie manier
van doen

Iets van die
derde verdieping
afgegooi

Voor inspeksie
vinnig jou juwele
afgehaal

Jou naam op
Juf. A. Kriel se
deur geskryf

“Vergeet” om
’n buskaartjie
te koop

Jou vleis verbrand\verloor
tydens Vinnige
Vleisie Vrydag

Probeer die geld
tel in Juf M. Kok
se klas

Nie geluister
tydens ’n
luistertoets nie

Op die verkeerde
bus geklim

Huiswerk
afgeskryf

Klas “gebank”

Vergeet om
jou siwwies aan
te trek

Jou hoes probeer
inhou in die
eksamenlokaal

Onderwyser jou
foon gevat

Nie geleer vir
’n toets nie

LO sport se
klas ontduik

Deelgeneem aan
Braveheart

Ingedruk by die
snoepie se ry

Probeer om al jou
lojaliteitskaartjies
te kry

Probeer om te
massabank

Iets gevaarlik
gedoen in die
tegniese klasse

Die aand voor ’n
toets geleer

KUNSTIG
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Valentynsdag
VALENTYNSDAG IS ’N dag vol liefde en geskenkies, dié jaar het die Matriek-VLR besluit om ons
vrouepersoneel te bederf. Elke vroue personeellid het ’n handgemaakte blom met ’n kaartjie en ’n soet
dingetjie gekry. Dit was baie belonend om die damespersoneel se gesigte te sien toe hulle die blom
gekry het. Hier is hoe jy jou eie handgemaakte blom kan maak:

1

Begin met ’n
8 × 11 cm papier.

4

Vat die hoeke
wat jy nou net
gevou het en
vou die flappe
uitwaarts sodat
die binneste
kante die
buitenste kante
ontmoet.

6

Vou die linker en regter hoeke
af.

7

Vou dan die driehoeke
in die helfte.

8

Sonder om die papier te vou,
bring die twee kante bymekaar
en plak dit met gom vas.

9

Maak nou nog 4 van
die blomblare.

2

Neem die onderste hoek en
vou dit na die boonste hoek.

5

3

Vou die linker hoek na
die boonste hoek.

Sit een
vinger in
die ‘pocket’
in die kante
en druk dit
afwaarts.

10

Plak nou al die
blombare aan
mekaar en
e TA-DA…
Jy het jou eie blom
gemaak!
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COUPLES CORNER

Ou love birds

Liefde is in die lug

ANGELIQUE CHAMBERS en Hendrik Nothnagel
is al vir amper ’n jaar saam. Die paartjie is al
deur dik en dun en staan nog sterk. Hulle pronk
gereeld met mekaar op sosiale media en plaas
oulike foto’s van mekaar op Instagram waar
hulle verskriklik verlief lyk. Dit lyk of die tweetjies nog ’n lang ruk saam gaan wees.

Early birds
WIAN OOSTHUIZEN en Ella Schoeman praat
al vir ’n rukkie met mekaar, maar die tweetjies is nog nie saam nie. Wanneer gaan Wian
die vraag vra of sal hy dit ooit vra? Brand die
liefde al warm of is dit maar koud van een
se kant af? Is die tweetjies al smoorverlief?
Ons sal maar net moet wag en sien…

Skinderblad

Liefdesdriehoek

TSHEPISO SETHUN
YNA is in ’n liefdes
driehoek met Aldwo
n Green en Yullen
Green. Tshepiso het
eerste ’n “casual
fling” met Yullen geh
ad, maar nadat die
“spark” nie meer daa
r was nie, het sy hom
gelos en haar kans
gevat met sy nefie
Aldwon. Keep it in
the family, I guess.
Gaan Tshepiso haar
kaarte net reg speel
of gaan sy alles op die
spel verloor?

Minnaar se rusie (L over

’s quarrel)

TSHEPISO MOREO is
in ’n liefde-soektog
tussen twee dames.
Hy is tans in ’n verhouding met Luyanda
Spel, maar na ure
is hy besig om vir Pa
lesa Metswamere op
te chat. Wie sal die
geliefde se hart wen
Luyanda of Palesa?

ŉ Match made in heaven
JENINE CILLIERS en Danny Cabral is ’n match
made in heaven. Die paartjie is al vir ’n jaar en
twee maande saam en lyk gelukkiger as ooit.
Van al die paartjies in die skool glo ek dat die
twee die grootse kans staan om na skool te
trou. Ons sal hulle dophou…

WHO
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MOST LIKELY TO
Matrieks addicion

Most likely to become a
professional athlete:
A) Danelle Kruger
B) Leandri Joubert
C) Pogisho Mjulene

Most likely to get an
embarrassing tattoo:
A) Emcee Du Plooy
B) JP Greyling
C) Jayden Beukes

Most likely to jump off a moving train:
A) Emcee Du Plooy
B) Miquette Roodt
C) Lourich Waddell

Most likely to become a
crazy cat/dog lady:
A) Hannelie Otto
B) Charisa Delport
C) Elandri Cornelissen

Most likely to own a tuck shop:
A) Ricardo Rodrigo
B) Danny Cabral
C) Tapelo Molete
Most likely to run for president:
A) Lillian Kotzee
B) Gershlene Maraba
C) Angelique Chambers
Most likely to become an actor:
A) Elandri Cornelissen
B) Palesa Mokgosi
C) Charisa Delport
Most likely to name their
kids something weird:
A) Charisa Delport
B) Henré Harmzen
C) Henru Kotzee
Most likely to be a heartbreaker:
A) Jaden Venter
B) Geraldine Du Randt
C) Marné Meintjes
Most likely to get caught
skinny dipping:
A) Christo Van der Berg
B) Liezel Goosen
C) Charisa Delport

Most likely to use a fake ID:
A) JJ Van Schalkwyk
B) Juanita Louw
C) Elize Jansen Van Rensburg
Most likely to become a comedian:
A) Marlo Sevenster
B) Hendrik Nothnagel
C) Jayden Beukes
Most likely to get away with murder:
A) Aje van Niekerk
B) Charisa Delport
C) Bettie Molamo
Most likely to wake up with a tattoo:
A) Lezé Breytenbach
B) Rochelle Gilbert
C) Dané Cilliers
Most likely to get arrested after school:
A) Jayden Beukes
B) Raymond Vermaak
C) Louise (Tamaletjie)

SCHOONIES
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ONS HELP DIE

omgewing
SCHOONIES MAAK SKOON!
Die Schoonieleerders het saam met Life FM 100.6
Klerksdorp en 98.1 FMt gemeenskapswerk gedoen. Die leerders het baie hard gewerk om die
middelman by die skool skoon te maak. Die leerders is ’n inspirasie vir die res van die Schoonies
en neem eienaarskap van ons dorp en skool.
“I alone cannot change the world, but I can
cast a stone across the waters to create
many ripples.’’ – Mother Teresa

TOP

10 UITSTAPPIE

AL ONS TOP 10-leerders is vir hulle baie harde
werk met ’n verrassing deur die skool beloon. Die
busse het die opgewonde leerders na KFC gevat,
waar hulle elkeen ’n melkskommel ontvang het.
Mag dit vir die res ’n groot aansporing wees om
hulle punte te verbeter en ook vir Top 10 te werk.

SCHOONIES MAAK
“POTHOLES” TOE
SCHOONIE LANDSDIENS HET hard gewerk
om al die slaggate in Bulrushstraat, Songloed op
te vul. Die leerders werk hard om die Schoonie
naam hoog te hou en hulle harde werk word nie
net deur die Schoonies waardeer nie, maar deur
die hele gemeenskap. Die leerders maak ons verskriklik trots.

NETBAL PROBEER

TAEBO

DIE NETBALMEISIES MOES hulle uithouvermoë
gaan toets met Taeboklasse. Die klasse het ten
doel se gehad wat behels dat die meisies mekaar
moes motiveer om hard te werk. Die klasse was
baie energiek en teen’n vinnige pas, maar ons
netbalmeisies het deurgedruk en het dit verskriklik
baie geniet.

EERSTE SPANNE SE KAMP
AL DIE EERSTE spanne het die naweek van 28-30 Januarie na Sediba Kwele gegaan vir ’n spanbou-sessie. Op die busrit na Sediba Kwele het die Eerstes lekker gees gehad en almal was baie opgewonde vir die naweek wat voorlê, min wetend wat eintlik vir ons by die hekke wag. Die naweek het begin
met spanbou en daarna ’n ete.
Die volgende oggend is ons vroeg uit die vere gejaag en ons is op ’n avontuur gestuur wat behels het
dat ons ’n hindernisbaan moes voltooi. Die hindernisbaan het gesorg dat ons ons spanmaats moes
vertrou en saam as ’n span werk om dit te kan voltooi. Ons moes verskillende hindernisse voltooi bv. tou
swaai oor die water, deur ’n modderbad kruip, zipline, swem, “trustfall”, kleibad en vele meer.
Al het die naweek baie uitdagings gehad, was dit ’n naweek wat al die spelers nader aan mekaar gebring het en wat ons mekaar beter kon leer ken.

RAAD

HOE OM STRES TE HANTEER
#1 Leer ken hoe jou liggaam spanning ervaar.
Word jou skouers gespanne? Begin jy vinnig asemhaal of proe jy 'n suur smaak in jou mond?
Deur die tekens van spanning te leer ken, kan jy die gevoel makliker verbind met die bron wat die
spanning skep.

#2 Identifiseer die bron van jou spanning.
Is daar 'n sekere persoon, situasie of omgewing wat veroorsaak dat jy gestres voel?
’n Belangrike hulpmiddel om stres te hanteer, is om meer te weet oor wat dit veroorsaak.
Algemene bronne van spanning op skool sluit in huiswerk, swak punte, te min slaap, oorvol
skedules, groepsdruk en afknouery.

#3 Asem diep in
Asem uit deur die diafragma en asem diep in. Dit veroorsaak ’n ontspanningsreaksie in jou
liggaam. Deur lug deur die neus in te asem tot in die buik en die asem stadig deur die mond te
laat ontsnap, kan jou laat kalmeer in 'n stresvolle situasie.

#4 Vra vir hulp
As jy nie weet hoe om op 'n stresvolle situasie te reageer nie, soek iemand om jou te help. Vra 'n
onderwyser, 'n berader of 'n maat vir hulp. As jy dadelik hulp nodig het, praat dan met iemand in
jou klas.

#5 Oefen om gedagtes te stop
Soms voel jy oorweldig in 'n stresvolle situasie, dit lei tot vinnige of wedren gedagtes. As dit met
jou gebeur, probeer 'n strategie genaamd 'gedagte-stop'. Dit beteken onderbreek jou gedagtes,
stop dit of "parkeer" dit en vestig jou gedagtes tydelik op iets anders.

#6 Bly weg van die situasie as jy kan
As jy nie in staat is om 'n bepaalde situasie, persoon of plek te hanteer nie, is dit een manier om
dit te hanteer. As jy jouself fisies van 'n situasie verwyder, verlig dit spanning en bekommernis.

#7 Stel redelike tye om te studeer
Die effektiefste studietyd is 40-90 minute. As jy meer as dit studeer, sal jou aandag swakker wees.
As jy minder studeer, het jy nie genoeg tyd om werklik aandagtig te studeer nie. Gebruik 'n stophorlosie om die beperkings op jou studietyd te stel.
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Wêreldbiddag vir Vroue-2022
D
Deur
Emma Pitso
A
AGTERGROND:
W
Wêreldbiddag word elke jaar op die eerste Vrydag
vvan Maart gevier om vroue aan te moedig om in
p
persoonlike gebed betrokke te raak, en gemeensskaplike gebed te lei.
T
TEMA :
Hoop
H
Jeremiah 29:11
J
S
SKRYWERLANDE
VIR 2022
Engeland, Wallis en Noord-Ierland is drie dele van
E
die Verenigde Koninkryk, binne die groep eilande
d
bekend as die Britse Eilande.
b
Na alles wat gedurende die Covid 19 pandemie gebeur het, het die Schooniedames weereens bymekaar gekom in gebed en lofprysing. Dit was alles te
danke aan ons hoofmeisie, Lillian Kotzee, wat die
hele geleentheid beplan het. Hierdie jaar se tema
was hoop en ons gasspeker het Jeremiah 29:11-14
gebruik as uitgangspunt. Namens al die meisies wil
ons dankie sê vir Lillian vir die lekker doughnuts en
oulike geskenkies.
“She doesn’t know what the future hold,
but she knows who holds the future.”

ARENDSNESPROJEK
Deur Henré Harmzen
ELKE JAAR IS dit die hoofseun se plig
om iets by te voeg by die Arendsnes.
Daar is ’n koekverkoping tydens die
Entrepreneursdag gehou en daardie
geld is gebruik om twee bankies en
tafels aan te koop vir die Arendsnes,
as deel van die matriekgroep van 2022
nalatenskap by die skool.

ONDERWYSERS
Onderwyser Vrae
Mnr Tiaan Du Preez
1

Wat is een van meneer se verskuilde talente?

2

Watter kos kan meneer die lekkerste maak?

3

As meneer ’n ander onderwyser se klas kon kies, wie se klas sou dit
wees en hoekom?

Ek sing nogals nie te sleg nie.

French toast en 2 min noodles.

Mnr. Briers: Dit is ’n groot Geo-klas met sy fontein; of Juf Kleynhans se klas
– dit was my ma se Geo-klas gewees.

4

Wat sal meneer sê was meneer se mees vernederende oomblik as ’n
onderwyser?
Die dag toe ek as ’n onnie teen ’n ouer aflos gehardloop het, ek was bietjie jonger
en fikser as die ander, so hardloop ek wenpaal toe, lang storie kort, ek het ’n
“speed wobble” gevang en voor die hele skool geval.

5

Hoe wil meneer hê moet die leerders meneer onthou?

6

Wat is meneer se gunsteling aanhaling?

7

Watter liedjie ken meneer al die woorde van?

8

Wat is die moeilikste deel van onderwyser wees?

9

As meneer een liggaamsdeel moet kies om te verloor, wat sal meneer kies en hoekom?

Die meneer wat altyd ’n glimlag op sy gesig het.

“Love what you do and you will never work a day in your life.”

Ek luister baie musiek, so die vraag moet wees wat ken ek nie?

Leerders wat nie respek het nie.

My knieë, na sewe operasies maak hulle my net moeg.

10

Wat is meneer se droom vakansie?
Phuket saam met my vrou.

“

Love what you do and you will
never work a day in your life.”

09

ONDERWYSERS
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Onderwyser sê-dinge
Deur Henré Harmzen

Juf Evert
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laat ek my bril afhaal, ek kan nie hoor nie.
Vêr in die ou Kalahari.
Laat ek eers ’n slukkie Coke vat.
Dis nie nou kuiertyd in Klersdorp nie.
Laat ek net my sanitizer kry.
Jou “strawberry”.
DOEFsomme.
Vissies in die water.
eeuw eeuw (tannie op die strand).
Kol-kol.

Juf C .Van der Walt
•
•
•
•
•
•

Kom, kom, kom.
Die klok het lankal gelui.
Loop in ’n ry.
Hoekom was jy afwesig?
Hoori oukies.
Dié is moeilike werk, so moenie afwesig
wees nie.
• Laat ek net my lat kry.

THIS or THAT
Lentesokkie
Braveheart
Clash
Rugby
Netbal
Saal
Snoepie
Toetsreeks
Siwwies

Valentynsbal
Haunted house
Inter
Krieket
Hokkie
Aantreeblad
Kafeteria
Eksamen

Skool klere

GEES
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ANYTHING BUT A SCHOOLBAG!!

Wil jy deel word van die Miernes komitee?
Gee jou naam op by Elvonéze Janse van Rensburg of Juf. van der Walt

y?

all
W
s
'
e
r
e
Wh

