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BRIEF VAN DIE REDAKTRISE
Liewe lesers
Die jaar is op sy rug en hierdie is die laaste uitgawe
van Die Lourier vir 2022.

Ons was skaars klaar met die Junievakansie; toe trek
die jaareind-trein weg sonder om te vra of ons
sitplekgordels vas is.

Ons sportterrein het vlam gevat met die een wen na
die ander.  Vir die Presteerdersdinee is ons na Italië
meegevoer en kort daarna is ons weer na Griekeland
toe vir die matriekafskeid. Tussendeur het ons met
glansgeleenthede soos die jaarlikse kultuuraand en
die graad 10-Bal gespog.  Die avontuurklub is ook na
die Tsitsikamma toe vir 'n week en het een van ons
land se mooiste woude beleef. 

In hierdie uitgawe kan jy alles oor hierdie
onvergeetlike 2022-treinrit lees. 

Geniet hierdie uitgawe!  Dit herinner ons weer
daaraan dat dit 'n absolute fees is om 'n Grensie te
wees!

Lourier-groete.

Tiani en die Lourierspan



Dit was ‘n aand om te onthou en beslis een van die hoogtepunte van kwartaal
twee. Die VCSV-jeugkamp het op 15 Junie 2022 plaasgevind.

Die doel van die kamp is om as Grens-familie saam die Here te loof en prys. 
Ds. Van der Walt het baie moeite gedoen om dit groot pret vir almal te maak
wat dit bygewoon het. Nadat ons almal saam lofprysing gedoen het, was daar
‘n kompetisie met lekker uitdagings om aan deel te neem. Die aand is met 'n
‘n middernagpartytjie afgesluit.

Dit was ‘n dag vol lag, vreugde, vriendskap en goeie herinneringe. Al het die
koue wind dit ysig koud op die oop rugbyveld gemaak, was ons warm van
gees.

Deur: Jana van Niekerk



KULTUURAAND

Tydens die jaarlikse
kultuuraand het die Hoërskool
Grens se skoolsaal behoorlik
gegons en gekook met ons
leerders se ongelooflike
talente. Daar was 'n
verskeidenheid items: dans,
sang, voordrag en die
marimba-orkes wat die gehoor
vermaak het. 

Die aand se tema was Deur die

oë van 'n kind. Die wêreld soos

ons kinders dit sien en beleef,
is op 'n skouspelagtige wyse
aan die gehoor gewys. 
Afrikakulture is deur kleurvolle
kulturele kleredag uitgebeeld
en bekende liedjies soos Waka-

Waka en Click-song het die

gehoor se voete onwillekeurig
op die vrolike ritme van die
musiek laat wikkel.

Deur: Khanya Makene

 



Die graad 10-Bal kon hierdie jaar uiteindelik
weer na die Covid 19-pandemie plaasvind.
Dit was 'n fantastiese aand. Die aand is deur
'n dansitem deur sommige van die personeel
geopen. Dit was fantasties om hulle te sien,
maar ook humoristies.  Die tema, Greece, het
die aand ingekleur. Met 'n spyskaart wat uit 
 springmielies as voorgereg, hamburgers en
skyfies as hoofgereg asook spookasem en
melkskommel as nagereg bestaan het, was
daar iets vir elke smaak. Die DJ, Trevor
Rowland, het seker gemaak dat die dansvloer
stampvol bly. Die graad 10-leerders sal
hierdie aand beslis nog baie lank onthou.

Deur: Chloe Rowland 

GRAAD 10-BAL



PRESTEERDERSDINEE
Die dinee is met 'n motiveringstoespraak deur

mevrou Knickelbein geopen. Ons
verbruikersonderwyser, mev. Pieters, het 'n

heerlike Italiaans-geïnspireerde driegangmaaltyd vir
die dinee voorberei. Die saal was pragtig versier.

Welgedaan aan al die pryswenners wat   in ons skool
uitstaan. Dankie aan ons wonderlike onderwysers
en skoolhoof wat dit alles moontlik gemaak het.

Ons het 'n baie suksesvolle akademiese jaar gehad
en kan nie wag om te sien wat ons leerders

volgende jaar gaan bereik nie.
 

Deur: Mila Coetsee



LEERLINGRAAD

SEUNS DOGTERS

GERHARD CLARK (HOOFSEUN)
DIAN DU TOIT (ONDERHOOFSEUN)
ANTON MULLER
ENZO JOUBERT
HEINEN JOUBERT
SIMEON VAN EEDEN
STEPHAN VAN ROOYEN
JACO MULLER
DEAN SUMNER
DE WET NEL

 

ZOË GRIESSEL (HOOFDOGTER)
CHRISTI MARAIS (ONDERHOOFDOGTER)
AFIKA TONA
BABETTE LIEBENBERG
ILITHA NQOKO
MIA LABUSCHAGNE
YZLA SCHENK
SUNÉ DU PLESSIS
KRISTEN LABUSCHAGNE
CHRISTI MARAIS
BRIDGET BRETTELL
AKHO MTAKATYA



.

Hierdie jaar se matriekklas het die laaste 40 dae van
hul skoolloopbaan op die tradisionele manier gevier
deur die seuns en dogters se uniforms om te ruil.
Die dag is op 'n vrolike manier begin deur die
matrieks wat vir die res van die skool musiek gespeel
het en hul danspassies uitgevoer het. Klaskamers is
versier en die matrieks het selfs die skool in die
mark gesit! 
Baie sterkte aan al die matrikulante van 2022. 

Deur: Shanice Bussack

DAE



MATRIEKAFSKEID
'n Aand waaroor ons al twaalf jaar droom ...
Die opgewondenheid om die regte rok, aandpak, skoene of das uit te soek, is Maande se
beplanning om seker te maak dat alle detail haarfyn beplan is. Die aand-voor-die-
matriekafskeid-stres wat soos kaffeïne in jou maag kom lê. 

Dan breek die groot dag aan. Ure se pamperlang om jou in 'n prins of prinses om te tower.
Die klank van motorfietse en luukse motors breek die stilte, gevolg deur 'n handeklap, foto's
en dan die pragtige saal. 

Die matriekafskeid was weereens 'n onvergeetlike glansgeleentheid wat vir nog baie jare deur
ons matrikulante onthou sal word.
Deur: Tiani Heck



Drie graad 12-leerders het die nasionale Presidentsverkennertoekenning verwerf.
Wian Jonker, Mariesa Kotze en Adolf Rademeyer het sedert graad 8 daaraan
gewerk om hierdie gesogte toekenning te bereik. Dit is die hoogste toekenning wat
‘n Voortrekker jeuglid op skoolvlak kan ontvang.
Wian en Mariesa is al ‘n lid van Die Voortrekkers sedert hulle graad 6 jaar en Adolf
sedert hy in graad 8 was. ‘n Verkenner werk van sy/haar graad 8 jaar af om vir die
gesogte toekenningsproses te kwalifiseer. Hulle moet ‘n sekere aantal take uitvoer,
gebiedskampe bywoon en spesifieke jare lid wees, om net ‘n paar te noem.
Hierdie prestige toekenning is baie meer as net ‘n sertifikaat. Dit is ‘n getuigskrif
van vasbyt, vindingrykheid, toewyding, harde werk, vaardighede, diensbaarheid en
kulturele leierskap. Hulle deins nie terug vir uitdagings nie en soek na nuwe
horisonne. Hulle inspireer met geloof, hoop en liefde.
Hierdie drie Voortrekkers het in April 2022 hulle teoretiese Presidentsverkenner-
eksamen afgelê en elk ‘n persentasie van nie minder nie as 84% behaal.
Gedurende Julie het hulle ‘n nasionale webinaar, wat oor vier dae gestrek het, in
Addo bygewoon om die finale proses af te handel om die toekenning suksesvol te
kan verwerf.
Ons is baie trots op hierdie Verkenners en wens hulle voorspoed toe met hul
toekomsplanne.

PRESIDENTSVERKENNERS



Die Marimba-orkes het op 3 September by die
NG Kerk in Gonubie se basaar opgetree. 
Dit was 'n heerlike dag met stalletjies,
braaivleisvure en pannekoek. Die orkes het die
mense met liedjies soos Hit the Road, Jack en

Waka Waka vermaak . Met swart klere en

gekleurde kopdoeke het die orkes oud en jonk
se voete op die vrolike maat van die musiek
laat wikkel.
Deur: Chané van der Westhuizen

MARIMBAS



Hierdie jaar se dansgroep is uitstekend.
Baie ure se harde werk, sweet en trane, was duidelik sigbaar
wanneer die dansgroep langs die sportveld verskyn het.

Dit is die kaptein van die dansgroep, Ashleigh de Lange, se laaste jaar.
Ons het vir Ashleigh 'n paar vrae gevra.

Vraag: Hoe voel jy daaroor dat jy jou laaste dans vir die groep gedans
het?
Ek is nogal baie hartseer daaroor dat ek die groep verlaat, maar ek weet
hulle is in goeie hande.

Vraag: Hoe het jy die jaar as kaptein van die dansgroep ervaar?
Dit was wonderlik om vir die span 'n leier te wees. Ja, daar was "ups en
downs", maar uiteindelik was dit alles die moeite werd.

Alle voorspoed vir Ashleigh vir die toekoms. 

Deur: Shanice Bussack en Mila Coetsee



Ons het by Jason Botha gaan inloer om te hoor wat hy oor muurbal te sê het.

Is muurbal rêrig soos wat mense sê: “tennis teen "n muur”?
Muurbal is ‘n tegniese spel. Jy het ‘n meer beperkte spasie en jy speel nie met ‘n
net nie.
In muurbal verskil die grootte van die rakette en jy kry verskillende balle soos
swart/wit klein rubberballe omdat dit meer gepas is om binne te speel. Muurbal
en tennis se tellings werk ook nie dieselfde nie.

Hoe gereeld oefen julle en kan jy enige ekstra oefeninge in die klub doen om
te verbeter?
Ons oefen gewoonlik twee keer ‘n week. Jy kan by klubs vir meer oefening gaan
aansluit. Vir my om by ‘n klub te speel, is baie lekker omdat jy teen baie goeie
spelers tegnieke leer en oefen om te verbeter.

Benodig jy jou eie muurbaltoerusting of verskaf die onderwyser/ skool dit?
Nee, jy benodig jou eie raket en muurbalballe. Rakette verskil. Sommige is baie
duur. Daar is ook ‘n groot verskil in die kwaliteit van die rakette.

Verkies jy eerder om enkels of dubbels te speel?
Ek verkies enkels; dis heelwat minder ingewikkeld en jy kry meer oefening. As jy
van individuele sport hou, is enkels beter.

Sal jy na skool aanhou met muurbal speel?
Ja, ek sal sekerlik by die mansliga by Gonubie Klub aansluit en daar speel om fiks
en gesond te bly.

Enige raad vir nuwe muurbalspelers?
Dit is belangrik om die regte tegnieke te leer en dit in te oefen. Die goeie spelers is
gretig om die nuwe spelers ‘n bietjie te help. So, jy kan hulle altyd om hulp vra!

 Deur Chané v.d Westhuizen



Die leerders van die Hoërskool Grens het weereens die skool se naam tydens die
jaarlikse ELFEST hoog gehou.  
 

Grade 8 Poetry
Jo-Lise Janse van Rensburg - Gold   
Leon Müller - Double gold

Grade 8 Prose
Leon Müller - Double gold

Grade 8 Sight reading
Leon Müller - Double gold

Grade 9 Poetry
Khanya Makene - Triple gold

Grade 11 poetry
Ilitha Nqoko - Triple gold
Dean Sumner - Triple gold
Gerhard Clark - Triple gold
Stephan van Rooyen - Triple gold
Christi Marais - Double gold

Grade 11 Monologues
Christi Marais - Double gold
Babette Liebenberg - Silver

                                                                         

Graad 8 Individuele poësie
Katie Haasbroek - Dubbel goud  
Ané de Kock - Dubbel goud
Gizelle Bartie - Silwer
Leon Müller - Dubbel goud

Graad 8 Onvoorbereide lees
Leon Müller - Dubbel goud
Jo-Lise Janse van Rensburg - Goud

Graad 8 Oorredingstoespraak
Leon Müller - Dubbel goud

Graad 9 Individuele poësie
Khanya Makene - Goud
Zander van Loggerenberg - Silwer
Nikita van der Vyfer - Silwer

Graad 9 Monoloog
Chandené van Rensburg - Goud
Khanya Makene - Dubbel Goud

Graad 11 Onvoorbereide lees
Dean Sumner - Dubbel goud
Christi Marais - Goud

Graad 11 Dialoog
Dean Sumner & Gerhard Clark - Brons
Stephan van Rooyen & Ilitha Nqoko - Silwer

Graad 11 Monoloog
Dean Sumner - Dubbel goud
Stephan van Rooyen - Trippel goud
Ilitha Nqoko - Dubbel goud

Graad 11 Individuele poësie
Stephan van Rooyen - Silwer
Christi Marais - Goud
Hope Zealand - Silwer

Graad 12  Individuele poësie
Jessie Morris - Silwer
Llaché Bussack - Goud

Ilitha Nqoko
Dean Sumner
Gerhard Clark
Stephan van Rooyen
Christi Marais
Leon Müller

Die volgende leerders is ook by die
ELFEST-prysuitdeling vir hul besondere
bydraes vereer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Op 30 September 2022 het die avontuurklub vir 'n staptog by
Nature's Valley in die Wes-Kaap vertrek. Elke dag het sy eie unieke
ervarings gebring.
.

DAG 1: Die 15 klublede het
3 km tot by die eerste
oornaghutte gestap. Die
groepie het die dag op die
strand spandeer, na
vuurvliegies gekyk en
spookstories vertel.

DAG 2: Die dag se stap het
met 'n enorme bult begin.
Middagete is by 'n waterval
geniet en almal kon lekker
afkoel deur in die waterpoel
te spring. Die dag het by
Bloukrans, waar almal na 'n
stewige 14 km staptog in
pragtige driehoekhutte kon
slaap, geëindig

DAG 3: Die dag het 'n
stewige 13,4 km staptog
behels. Die groep het in
die "Coca-Cola water" by
die Bloukransrivier geduik
en die dag het by
Keurboshut, waar Albert
die skilpad hulle
verwelkom het, geëindig
.

DAG 4: Daar is na
Heuningbos toe gestap. Die
pad was klipperig en baie
ongelyk. Maar die pragtige
Heuningbos maak alles die
moeite werd.

DAG 5: Die 14,2 km na
Sleepkloofhut was lank en
uitmergelend, maar die
groep het vrolik
saamgesing en die
natuurskoon geniet. Die
aand is met 'n prysuitdeling
en boetes uitdeel, afgesluit. 

DAG 6: Die staptoer het
met 'n geselserige 3,2km na
Stormsrivierbrug toe
afgesluit. Na soveel dae in
die bos was die vooruitsig
van 'n hamburger en
skyfies iets om na uit te
sien.

Deur: Lisa Koorsen





Ek het vir Juffrou Pieters 'n paar vrae oor Verbruikerstudies en hoe
die toekoms lyk, as jy besluit om Verbruikerstudies in graad 10 te neem, gevra.

1.Wat is Juffrou se topvyf resepte?
Lemon Meringue
Beef Wellington
Beef Bourguignon
Tiramisu
Fudge

2.Waar het Juffrou se liefde vir kos ontwikkel?
My ouers het die Elgro-Hotel in Bultfontein, in die Vrystaat, besit. My passie vir die
gasvryheidsbedryf het daar begin.

3. Hoekom het Juffrou besluit om eerder Verbruikerstudies by 'n skool aan te
    bied as om 'n sjef te word?
Alhoewel ek 'n paar jaar as Voedseldiensbestuurder by KKS gewerk het, onder
andere by East-London Private Hospital, Border Cricket en Daimler Cryssler, het ek
die geleentheid aangegryp om my passie vir die bedryf as onderwyseres
by die Höerskool Grens oor te dra.

4. As Juffrou 'n beroemde persoon kon bedien: vir wie sou u wou bedien
    en wat sou u voorberei het?
Gordon Ramsey… sal vir hom smullekker Suid-Afrikaanse koeksisters voorsit!

5.As Juffrou 'n nagereg kon wees: wat sou u wou wees?
'n Malvalekker!

6. Wat is Juffrou se gunstelingbestanddeel en hoekom?
Vanielje … en tweedens as ek dit kon bekostig … saffraan … die koning van
speserye! Soveel soos R500/gram.
Natuurlik ook sjokolade … dit is so bevredigend om daarmee te werk en dit doen net wat
 jy wil hê dit moet.

7. Watter uitdagings het Juffrou al in u loopbaan al gehad?
Min slaap en baie skottelgoed!

8. Waarom sal Juffrou die graad 10’s van 2023 aanbeveel om Verbruikerstudies 
    te neem?
Dit leer jou die basiese vaardighede en tegnieke in die kookkuns, stimuleer jou
kreatiewe denke en help jou om as verbruiker ingeligte keuses te maak.

Deur: San-mari Quinn

       LEER KEN DIE ONDERWYSERS ...
       Vir hierdie uitgawe het ons by Juffrou Pieters gaan   
       aanklop om meer oor haar te wete te kom.



Dis weer dáárdie tyd van die jaar. Die eksamen is om die
draai en die Desembervakansie lê al vir ons en loer. Hier is
'n paar riglyne om vir die eksamentyd wat voorlê, te volg.

Skakel daai skerm af of laai ‘n program soos die Flora-toep. af 
 wat jou  in staat stel om jou skermtyd te verminder in die hoop
om ‘n woud te kweek.

Indien jy een is wat nie sonder musiek kan klaarkom nie, stel
sommer  nou al ‘n speellys op.

Maak gebruik van stop and pause-studietye waar jy vir 45
minute aanhoudend leer en dan vir 5 tot 10 minute ‘n
blaaskans vat.

Stel ‘n studieplan op.

As jy daarvan hou om gekleurde penne te gebruik, gebruik
blou. ‘n  Jongmens se brein onthou werk wat blou ingekleur is,
beter.

Maak notas en opsommings. 

Maak ‘n studiegroep saam met jou vriende. Elkeen berei ‘n
spesifieke  onderwerp voor en kom deel dit dan met die groep.

Verduidelik vir jouself en lees die werk hardop.

As jy gestres of oorweldig voel, aanvaar dit net en kry vir jou ‘n 
 motiveringsleuse om by te hou.

Maak gebruik van ou toetse om die werk wat jy geleer het, in te
oefen.

Deur: Jessica  Oosthuizen 

EKSAMENWENKE



'N GEBED VIR DIE EKSAMEN
O, BRON VAN ALLE WARE WYSHEID EN KENNIS

GEE AAN MY IN HIERDIE TYD VREDE-
DIE VREDE VAN GOD WAT ALLE VERSTAND TE BOWE GAAN.

WEES IN MY HART DAT EK MET TOEWYDING KAN LEER 
SODAT EK RUSTIG EN BEDAARD KAN WEES.

WEES IN HIERDIE TYD VIR MY DIE WEG; DIE WAARHEID EN DIE LEWE
AMEN

DEUR: TARIEN NELL
 

EKSAMENGRAPPIES
ONDERWYSER: AS EK VIR JOU TWEE HASIES GEE, EN NOG TWEE HASIES EN NOG TWEE, HOEVEEL HASIES HET 
                    JY?
JANNIE:          SEWE, MENEER.
ONDERWYSER: NEE, LUISTER MOOI. AS EK VIR JOU TWEE HASIES GEE, EN NOG TWEE EN NOG TWEE,
                    HOEVEEL HASIES HET JY?
JANNIE:          SEWE.
ONDERWYSER: KOM EK STEL DIT ANDERS. AS EK VIR JOU TWEE APPELS GEE, EN NOG TWEE EN NOG TWEE,
                    HOEVEEL APPELS HET JY?
JANNIE:          SES.
ONDERWYSER: MOOI SO. NOU AS EK VIR JOU TWEE HASIES GEE EN NOG TWEE EN NOG TWEE, HOEVEEL 
                    HASIES HET JY?
JANNIE:          SEWE!
ONDERWYSER: HOE OP AARDE KOM JY BY SEWE UIT?
JANNIE:          EK HET AL ‘N HASIE BY DIE HUIS.

LIEWE WISKUNDE, WORD ASSEBLIEF GROOT EN LOS JOU EIE PROBLEME OP; EK IS MOEG OM DIT VIR
JOU OP TE LOS.

DIE BREIN IS 'N ONGELOOFLIKE ORGAAN. DIT WERK VIR 24 UUR, 365 DAE, REG VAN JOU GEBOORTE AF,
TOTDAT JY BY DIE EKSAMENLOKAAL INSTAP.



MATRIEKS KYK
TERUG OP 2022

Onthou jy ons graad 8 kamp? Toe ons
welpies was en moes leer hoe om 'n

Grensie te wees?

Onthou jy al die dae wat ons geSMEEK het vir
'n periode af, net om 'n ferm NEE as

antwoord te kry? Onthou jy die Toerisme-uitstappies en al
die lekker skaterlag-oomblikke?

Onthou jy toe ons in
Bloemfontein op toer was?

Matrieks kyk
terug ...

Onthou jy ons eerste skooldag?

Onthou jy die sportfees? 
Én die Boeresportdag by die swembad?

Onthou jy die matriekafskeid? 'n Aand in
 ons eie Griekeland.

Matrieks 2022
Ons sal mekaar nooit vergeet nie

Dankie vir die onthoutye.



Raad van 'n matrikulant
Ons almal het soms 'n bietjie inspirasie van mense met 
ervaring nodig. Ek het by die onderhoofdogter, Rachael 
Crafford, gaan aanklop om te hoor of sy vir ons 'n paar
lewenswyshede kan gee.

 
Wat maak van iemand 'n goeie leerder?
'n Goeie leerder is iemand wat hardwerkend is, behulpsaam is en
deursettingsvermoë het.

Wat maak van iemand 'n goeie onderwyser?
'n Goeie onderwyser is iemand wat baie empatie en geduld het. Dis
iemand met goeie kommunikasievermoëns en wat bereid is om
interpersoonlike verhoudinge met die leerders te bou. 'n Goeie
onderwyser is passievol oor sy/haar werk.

Indien jy die mag gehad het om enigiemand op aarde as 'n
onderwyser aan te stel, wie sou dit wees en hoekom?
Chris Hemsworth (Thor). Dan gee dit my 'n geldige verskoning
waarom ek nie in die klas konsentreer nie.

Indien jy 'n towerstaffie gehad het en enigiets in die skool kon
verander: wat sou dit wees en hoekom?
Ek sou meer uitreikprogramme vir leerders wat onder boelies
deurloop, wou aanbied. 

Was jy al ooit spyt dat jy die Hoërskool Grens gekies het?
Nee, beslis nie. Dit is hier waar ek van my hartsvriende ontmoet het
asook 'n nuwe familie gevorm het en myself leer ken het. Grens het
my tweede huis geword waar ek tot my volle potensiaal kon
ontwikkel.

Indien jy vir slegs een dag die skoolhoof kon wees: wat sou die
eerste ding wees wat jy sou doen?
Ek sou 'n 'geen-kla-area' maak. 'n Area waar jy glad nie negatief mag
wees nie en slegs positiwiteit kan versprei.

Deur: Gugu Ntantala



TIENER-WEES IN 2022

Het jy as tiener al ooit gewens dat jy in ‘n ander tyd gebore is? Ek het al dikwels …

Alles klink net of dit makliker en lekkerder was. Ek hoor gereeld die stories van my
ouers se kattekwaad as tieners. Fietsry saam met vriende tot dit donker word, tok-
tokkie, vrugte gaps van die buurman se boom en selfs in die middel van die nag
uitsluip om saam met maats te kuier of te gaan swem.

Ongelukkig kan ons dit nie vandag meer doen nie – dit is net 'n te groot risiko. Dit
ontneem ons die vryheid wat ons ouers gehad het. Selfs om saam met vriende in
die strate te loop om te gaan fliek of kafee toe te gaan, is nie meer veilig nie. Dan
het alle huise in die buurt deesdae hoë heinings en honde, diefwerings en alarms
om eiendom en families te beskerm. Dus is uitsluip amper ‘n onmoontlikheid.

Ons het ook soveel meer bekommernisse omdat ons soveel vroeër aan
die negatiewe dinge in die lewe blootgestel word. Geweld, gebrek aan
werksgeleenthede, sosiale media, ongelykheid en onregverdigheid, om maar net ‘n
paar te noem.

Alles van tiener wees vandag is darem ook nie sleg nie. Ek glo dat ons ‘n baie meer
ingeligte, simpatieke en sterk generasie is as gevolg van die blootstelling aan al
hierdie dinge op ‘n jong ouderdom.

Ons het ook baie meer geleenthede, tegnologie en hulpbronne as wat ons ouers
gehad het.

“Tiener wees” in elke era het sy uitdagings. Ons moet ons omring met die regte
vriende en die beste van hierdie tyd in ons lewens maak!

Deur: Jana van Niekerk



 

Hase het 'n byna 360⁰
uitkyk op alles om hulle,
maar het 'n blinde kol
voor hul gesig.
  

Hase is bang vir water,
so hulle maak hulself
sonder 'n bad skoon.

 

Voëls se harte klop 400
keer per minuut as hulle
rus en kan tot 1000 keer
per minuut klop
wanneer hulle vlieg.

Voëls het hol  bene om hul
liggaamsmassa laag te hou
sodat hulle makliker kan
vlieg.

Hamsters kan slegs een oog
op 'n slag knip.

Hamsters kan hul eie
liggaamsgewig in kos in
hul wange stoor.

Goudvisse het tande .
Dit is in hul keel geleë

Visse kan hul kos proe
sonder om hul monde
oop te maak.

Honde sweet net aan
die onderkant van hul
pote.

Honde lek hul neuse om
hul liggaamstemperatuur
te beheer.



A Hierdie onderwyser voer vir sy hond appelstronke.

B Hierdie onderwyseres glo in "unicorns".

C Hierdie onderwyseres was al by die laagste punt van die aarde.

D Hierdie onderwyser maak musiek en is op SoundCloud.

E Hierdie onderwyseres doen "flyfishing".

F Hierdie onderwyseres wou ‘n vlieënier word, maar is bang vir hoogtes.

G Hierdie onderwyseres is ‘n boekwurm en lees baie vining.

H Hierdie onderwyseres se geheim is: sy het nie geheime nie.

I Hierdie onderwyser kan 'n 750 ml bottel tamatiesous op een slag uitdrink.

J Hierdie onderwyseres het die vermoë om ‘n chaotiese plek perfek skoon te maak.

K Hierdie onderwyser sê dat blou "Doritos" te veel brand.

L Hierdie onderwyser is ‘n avonturier.

M Hierdie onderwyser het al tamatiesous saam met sy pap geëet.

N Hierdie onderwyseres is vreeslik bang vir hoogtes.

O Hierdie onderwyseres het in Stad de France na Ed Sheeran en Anna-Marie gekyk.

P Hierdie onderwyseres het al 'n DASS-vergadering gebank en see toe gegaan.

Q Hierdie onderwyseres kan 140 kg "legpress".

R Hierdie onderwyseres se man lyk soos Tom Selleck.

S Hierdie onderwyseres is mal oor staptoere.

T Hierdie onderwyseres is verslaaf aan grondboontjiebotter.

U Hierdie onderwyseres gooi warm water oor haar pap.

V Hierdie onderwyseres sing Sondae voor in die kerk.

W Hierdie onderwyseres kan "firedancing" doen.

X Hierdie onderwyseres se o.9 en o.13 hoogspringrekord het vir meer as tien jaar bly staan.

Y Hierdie onderwyseres hou van jag.

Z Hierdie onderwyseres is ‘n gekwalifiseerde skubaduiker.

AA Hierdie onderwyseres kan die lekkerste piesangbrood bak.

BB Hierdie onderwyser kan klavier speel.

CC Hierdie onderwyser het al in sy geboortepakkie in die skool se swembad gespring.

Hoe goed ken jy die onderwysers?
Pas die onderwysers by hul geheime en kyk hoe goed jy hulle ken.
Antwoorde verskyn op die laaste bladsy van Die Lourier

Deur: Chané van der Westhuizen en Tarien Nell



UIT MY PEN ...UIT MY PEN ...UIT MY PEN ...

 

Ruimtevaarder

Soms voel ek soos 'n ruimtevaarder:
so vasgevang in my eie kop,
dat ek amper die biep-biep en gedreun
van
my ruimteskip en die
buitelandse gesels
van buiteaardse wesens hoor.

Natuurlik kan dit net
die kar
en my ouers wees,
maar daar's 'n koue, afgeslote gevoel:
afstand tussen ma en kind,
en afstand tussen pa en kind.

Dit sê vir my dat ek eintlik dalk 
daarbo is.
Dat ek eintlik dalk 
in die ruimte swem.

-J. Prinsloo

Red song
If my heart were the strings to your guitar;
would you play me a song as true as you?
If my love were the keys to your piano;
would you play me a song to unlock the doors of what could be?

 - J. French

Skakerings van blou

Oë toe.
Ek dink aan jou
in skakerings van blou
wat die lig sou 
jaloers maak.

Avonturier.
Vertel jou verhale;
vertel dit sommer herhaaldelik.
Vang my in die oomblik.
Ek is vasgevang.

Elke woord
sonder bedoeling
laat die storie perfek klink.
En die sterre sing
van jou ewig groeiende
sonnestelsel.

Maar diamante blink
sal ek sê
en al hoe meer vind
ek net nog 'n rede
om jou beter te leer ken.

 - D. Oelofse



UIT MY PEN ...UIT MY PEN ...UIT MY PEN ...

 

Let's go to Mars

Let's run away, just
you and I. 
We could go to Mars 
-it's out of this world.

When we get back
let's explore the bottom of the sea. 
I'll hold your hand as we drift
away.
You are the eight world wonder.
Let's explore the other seven.

If beauty was bad, the I guess you
are nature's biggest crime.

So let's just run away
just you and I.
All the way 
back to Mars.

 - J. French

Jetpack

This reality is boring
so ...
jump on my back and let's fly
through space,
like you are my backpack.

Arms spanned out like wings
you never said a thing
but I could tell you knew what I
meant.

Let's find a new
c.o.n.s.t.e.l.l.a.t.i.o.n
where the skies seem to be 
purple and pink
where the air tastes sweet
where you are bathed in a 
golden light only suited
for the
angelic kind.

 - D. Oelofse



Die prys van trampoliens
verander gedurig. Dit gaan
op en af, op en af.

Ek weet hoekom ek
nie van Wiskunde
hou nie ...
Somme net.

Ek soek raad vir
sinus, asseblief.
Want as ek 'sinus'
my beursie leeg.

Wat is warmer as die
son, maar kan op
aarde gevind word?
Die tamatie in 'n
braaibroodjie!

Koos stap in 'n winkel
in om vir hom
hoender te koop. Hy
kan glad nie onthou
wat 'n hoender in
Engels is nie.
Desperaat gryp hy 'n
boksie en vra vir die
kassiere: " Where is
their mother?" 

Wat noem 'n mens
'n geel hasie?
'n Kasie!



Juf. Armstrong G Juf. Van der Walt T

Mnr. Tait A Juf. Jonker AA

Juf. Lord J Juf. Gillespie U

Juf. Cerff O Mnr. Engelbrecht CC

Juf. Hollander P Mnr. Black BB

Juf. Brettell V Juf. Myburgh CAT Y

Juf. Sims Z Juf. Schëun X

Mnr. Van der Walt D Juf. Botha N

Juf. Pieters W Juf. Van Rooyen F

Juf. Esterhuizen H Juf. Musgrave E

Juf, Ferreira-Tsude C Juf. Knickelbein Q

Mnr. Kapp M Juf. Koorsen B

Juf. Kriel R Mnr. Coetzer I

Juf. Van der Berg S Juf. Myburgh K

Mnr. Koorsen L

Hoe goed ken jy die onderwysers? - Antwoorde


