
 

SKOOLKOERANT VAN HOËRSKOOL GRENS                                                            NOVEMBER 2021 E-UITGAWE

Ons groet die matrieks van 2021.
Matriekafskeid!
Hoe om eksamenstres hok te slaan.

IN HIERDIE UITGAWE:



 

Die tyd het vir die redakteur en redaktrise
aangebreek  om met ons laaste uitgawe van 
Die Lourier van 2021 te groet.

Dié jaar was beslis beter as 2020 en met die
verlaagde inperkingsvlak van COVID-19 kon die
Hoërskool Grens na normaal begin terugkeer.
Natuurlik is daar baie regulasies wat vanjaar in plek
gestel is, maar wás die leerders baie opgewonde oor
aktiwiteite en geleenthede wat in 2020 ontneem is en
weer vanjaar teruggebring is! In hierdie uitgawe
bespreek ons ook ‘n paar van hierdie aktiwiteite 
en geleenthede waaraan leerders vanjaar kon
deelneem.
 
Ongelukkig groet ons julle nou met ‘n hartseer hart,
maar ons weet dat die res van die hoofredaksie en
Lourierspan ons legacy sal voortdra. Ons moedig ook
alle leerders van die Hoërskool Grens aan om deel
van die Lourierspan te word en so ook jul kreatiewe
denke met die res van die wêreld te deel. 

Ons hoop julle geniet die uitgawe!

Groete.

REDAKTEURSBRIEF
Deur Deandré Jacobs en Anzé Alberts
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Ons groet die hoofseun en hoofdogter van 2021
Deur Rachael Crafford

Vanjaar se hoofleiers, Deandré Jacobs en Deidree du Preez, het beslis die
beste van 2021 gemaak en sal deur hulle mede-Grensies onthou word.
Volgens beide die hoofleiers is geduld, respek en nederigheid die
belangrikste kwaltiteite van ‘n hoofleier. Hulle het dit hul doel gemaak om
die gr. 8’s met ope arms te verwelkom en het met hul geduld en omgee-
harte die vrees vir die hoërskool hokgeslaan. 

WAT WAS DIE BESTE DEEL DAARVAN OM HOOFLEIERS VAN 2021 TE WEES ?
Om meer mense te kan help en uit te reik na die wie dit nodig het en mense
se vertroue in te win.

WAT BEPLAN JY VIR DIE TOEKOMS ?
Deandré: Medies by Stellies is my voorland vir volgende jaar. Ek wil graag  in
Dermatologie spesialiseer. Ek en my sussie het beide met velprobleme
gesukkel en ek wil mense help wat deur dieselfde probleem gaan, want ek
weet hoe dit jou selfbeeld kan beïnvloed.
Deidree: Ek wil graag in fisioterapie gaan studeer. Ek wou nog altyd met
mense werk en hulle mobiliteit bevorder.

Vir Deandré en Deidree sal die gees, die Afrikaanse kultuur, vriendelikheid
en behulpsaamheid by Grens altyd onthou word. 

‘’Geniet elke oomblik; dit gaan vinnig verby. Punte is belangrik, maar dit is
nie die alfa en omega nie. Probeer om ‘n goeie balans tussen behoeftes en
begeertes te handhaaf."

EN ONTHOU:

DIS ‘N FEES OM N GRENSIE TE WEES !



En ons verwelkom die hoofleiers van 2022 ...
Koshuishoofseun: Rudi du Randt

Koshuishoofdogter: Llaché Bussack
 

Onderhoofdogter: Rachael Crafford
Onderhoofseun: Wian Jonker

 
Hoofdogter: Hannah Watson
Hoofseun: John-Martin Clark

HANNAH WATSON JOHN-MARTIN CLARK
Hoe het jy op daardie oomblik gevoel toe 
jy hoor dat jy die hoofseun van 
2020/2021 is?
My emosies het afgeskakel omdat ek nie geweet
het hoe om fisies met my gesig te reageer nie.
My vriende was wel een van die redes hoekom
die opgewondenheid my getref het, veral toe ek
hul gesigte sien en hul reaksie hoor. Maar dit het
vir my grootliks onnatuurlik gevoel.
Wat is jou droom vir die jaar as hoofseun?
As ek baie groot mag droom, sal dit wees dat
ons ‘n volledige sportseisoen, ‘n suksesvolle
leerlingraadskamp en ‘n onvergeetlike
verwelkomingsprogram vir die gr.8’s kan
aanbied.
Ek sal ook graag mense se dag wil maak, al is dit
ook net met ‘n vriendelike groet in die gange. As
ek in een skolier se lewe ‘n verskil kan maak, sal
ek baie bly wees.

Hoe het jy op daardie oomblik gevoel toe
jy hoor dat jy die hoofdogter van
2020/2021 is?
Dit was ‘n mengsel van gevoelens. Ek was baie
opgewonde en het van oor tot oor geglimlag.
Dit was ‘n aangename verrassing en ek sal vir
ewig dankbaar wees vir die geleentheid om ‘n
hoofleier van Hoërskool Grens te wees.

Wat is jou droom vir die jaar as
hoofdogter?
Om te onthou om na God vir Sy wysheid uit te
reik wanneer ek besluite moet neem. Ek wil
ook sterker verhoudings met my mede-
leerlingraadslede bou en ‘n voorbeeld vir my
mede-Grensies wees.



Sportverslag 2021 
Deur John-Martin Clark

Na die lang wag om weer aan sport deel te neem, was ons Grensies in die sewende hemel
toe ons hoor dat daar weer binne- en buitemuurse sportaktiwiteite mag plaasvind.
Sommige leerders het die geleentheid met albei hande aangegryp en het presteer, ongeag
die pandemie.

Hoewel dit nie ‘n volle rugbyseisoen was nie, het ons steeds goeie resultate behaal. Die 1ste
span klop vir Dale College met 22-20. Brenwille Brecht, Lathitha Fiti en Ruan Rocher druk
elk ‘n drie en die wendrie word deur Xander Greeff gedruk. Ian Rheeder en Schalk Smit is
ook vir die provinsiale oefenkamp gekies.

Ons netbalsterre het ook uitstekend presteer. Karmi Skein(o.15); Hannah Watson(o.17);
Amori Matthee(o.17); Rachael Crafford(o.17) en Jana Fourie(o.18) het Grens in die Oos-Kaap-
span in Pretoria verteenwoordig.

Ons atlete, Reinhardt van Rensburg, Amori Matthee en Zoë Griessel het almal OP by die
ASA-kompetisie in die Paarl by die Dal Josafat stadion verteenwoordig. 

John-Martin Clark behaal die provinsiale skaakspan.

Adrio Fourie verteenwoordig OP met tennis in George. 

Lourens Spies behaal die OP-aflosspan vir fietsry waar hulle 'n agste plek behaal. Hy
presteer ook individueel waar hy 'n eerste plek by die XCO Provinsiale kampioenskap in
Port Elizabeth/Gqeberha verwerf het.

Uitmuntende prestasies is ook by buiteskoolse sport behaal.

Jason Botha verwerf OP-kleure vir boogskiet in Uitenhage. 

Olivier Ferreira neem aan ‘n skietkompetisie in Bloemfontein deel waar hy die eerste plek
in die junior kategorie verwerf. 

Hano Labuschagne, John-Martin Clark en Mia Labuschagne is vir die o.19 SA pluimbal-
oefenkamp in Johannesburg gekies.

Mia Labuschagne, De Wet Nel en Gerhard Clark is ook vir die o.17 provinsiale pluimbalspan
gekies. Mia en haar spanmaat wen die SA o.17 dubbels vir dogters.



Grens se nuwe bure
Deur Neirine du Plessis

Dit het als met mnr. D.J. Rabie, stigter van die Hoërskool Grens, op 29
Januarie 1934 begin. Hy het nie daar gestop nie, want in 1938 het hy die
Laerskool Grens help stig en mnr. J.H. Kruger as hoof aangestel. Albei
persele het gou vol geword en dit was tyd om te trek. In 1959 het die
Hoërskoolleerders se bekende mars na die Baysvillebult, waar ons
steeds trots staan, plaasgevind. Die laerskool het in 1948 na hul huidige
perseel in Oxfordstraat getrek. 
Na meer as 70 jaar is dit weer tyd dat die Laerskool Grens hul fondasies
optel en trek. 
Terug na ons, hulle Grens-familie, toe! 
Dié  idee om ‘n nuwe skool  langsaan die Hoërskool Grens te bou en die
ou ongebruikte hokkieveld in ‘n rugbyveld te omskep, het al in 2016
ontstaan. Na baie vergaderings is die planne goedgekeur en die eerste
grond is op 14 Desember 2016 deur die skoolhoof, mnr. Jan Brand,
omgespit.
Rome is wel nie in ‘n dag gebou nie en die bouwerk het tyd geneem. Toe
kom die blye tyding dat die laerskool teen die einde van 2021 kan
intrek!
Ons is opgewonde om die Laerskool Grens te verwelkom en hoop dat
daar nog vele jare van samesyn tussen die skole kan wees.

FOTO: Facebook   



Die Avontuur van Selfontwikkeling
Deur: Mindi van Zyl

Die groot vraag waarmee almal sukkel is… wat is my identiteit? Wie is ek as persoon? Wat
maak my uniek?  Hierdie vrae is onlangs aan sommige Grensies gevra en die meeste van
hulle kon dit nie beantwoord nie.  Dit maak ons net meer bewus van die feit dat ALMAL
sukkel met wie hulle is, of wie hulle behoort te wees. 

As ons na identiteit verwys, verwys dit na hoe jy as persoon is, hoe jy voel en optree,
ongeag jou omgewing.
 
Hoërskool is ‘n baie ingewikkelde deel van jou lewe. Jy word meer volwasse, jy leer om
groter besluite te neem en kom ons wees eerlik: ander mense maak partykeer nie hierdie
proses baie maklik nie. Die woorde uit ander se mond kan ‘n massiewe invloed op jou
selfbeeld, wat jou identiteit beïnvloed, hê. Jy wil dalk verander om beter by ander se idees
en menings te pas, maar dit is nie wie jy is nie. Dit veroorsaak ongelukkigheid en dan
bevraagteken jy jouself net nog meer.

 Vind jy dalk soms dat jy verander om by jou omgewing in te pas? Byvoorbeeld: as jy in ‘n
verhouding is, dan bepaal dit wie jy is. Jou opinie oor dinge verander soms radikaal. Jy hou
nie daarvan as mense vir jou persoonlike vrae vra nie. Jy raak baie gou verveeld. Die
verhoudings waardeur jy gaan, is baie oppervlakkig of daar diep binne-in jou hart vertrou
jy nie jouself nie? Dalk moet jy dit dan oorweeg om jou sin van identiteit meer te ontwikkel
of te ontdek. 

Hier volg 'n paar riglyne om jouself te vind:

• Fokus op jouself. Waarvan hou JY? Nie die mense om jou nie. Waarvoor is  JY lief? Begin
by die klein goedjies. Stel vas waarvan jy hou en nie hou nie,  byvoorbeeld jy mag dalk baie
van ‘n spesifieke genre van musiek hou of jy is  meer ‘n oggendmens.
• Fokus op wat jy graag wil hê. Wat is jou ountentieke begeertes? Skryf baie  van hulle neer,
omtrent so 50 - 100 dinge. Die rede hoekom jy so baie moet  neerskryf, is omdat dit jou in
‘n selfondersoek dwing. ‘n Paar van die dinge  op die lys kan selfs as doelwitte dien en jy
kan dit elke paar jaar hersien. 

 



Die Avontuur van Selfontwikkeling
(vervolg)

Deur: Mindi van Zyl
Ontwikkel jou karakter. Daar is ‘n paar maniere waarop jy dit kan doen. ’n Baie eenvoudige
manier om jou karakter te ontwikkel, is om jou gunstelingkarakters uit enige flim, boek of
selfs 'n reeks te kies. Stel dan vas hoekom jy hierdie karakters bewonder en watter
karaktertrekke hulle het wat jy bewonder. Stel dan vas watter van daardie karaktertrekke jy
in jouself sien.

• Neem aksie. Probeer nuwe dinge om jou belangstellings te ontwikkel. Dit moet vir jou
lekker wees om jouself te kan ontdek. Die hele proses moet vir jou soos ‘n avontuur voel.
‘n Avontuur van selfontwikkeling.

Jou identiteit gaan vir die res van jou lewe ontwikkel. Vir jou om dit te ontwikkel, moet jy
eers weet wat dit is. Jou omgewing en die mense in jou omgewing gaan jou beïnvloed,
maar uiteindelik gaan jy weet wie jy is en waarvoor jy standpunt inneem.

Om jou identiteit te ontdek, gaan nooit maklik wees nie. Party mense gaan nie van jou
identiteit hou nie; ander gaan jou wil verander of jou selfs laat twyfel, maar onthou net: jy
is uniek. Niemand se identiteit sal ooit dieselfde as joune wees nie en dit is fantasties, want
dit wys jou net hoe waardevol elke liewe persoon is. 

Moenie jou egtheid
vir aanvaarding

verruil nie.



Geldsake
Deur Anzé Alberts

 
Is jy spandabelrig of werk jy geldslim? Die idioom lui: Geld groei
nie op my rug nie. Hoeveel keer hoor ons nie ons ouers daardie
woorde sê nie? Ons moet vanaf ons kinderjare al finansiële
vaardighede aanleer. Finansiële vaardighede is absoluut
noodsaaklik in die lewe, tog is dit die een aspek van menswees
waarin kinders min tot geen opleiding ontvang nie. Dit is dus
uiters belangrik dat ouers van alledaagse geleenthede gebruik
maak om hul kinders van geldsake te leer. Ons moet die waarde
van geld verstaan.

Die dag wat ons vir ons eie geld begin werk, is die dag wat ons
verantwoordelikheid leer wanneer dit by finansiële besluite kom.
Ons kan besluit om geld vir ons toekoms te spaar of om dit op
duur klere of nuttelose items wat ons na 'n week in die kas
wegbêre, te spandeer. Ons moet leer om te begroot om ons
finansiële sake reg te bestuur en te verseker dat ons nie onnodig
geld spandeer nie. Deur vanaf 'n jong ouderdom te leer begroot,
kan toekomstige finansiële stres verminder omdat daar genoeg
geld gespaar sal wees om jou finansiële verpligtinge na te kom.
Ons ouers leer ons al vanaf 'n jong ouderdom om vir ons geld te
werk, byvoorbeeld om elke maand sakgeld te verdien as ons help
om die huis skoon te maak of om ons kamers netjies te hou. Dit
verg harde werk, maar die beloning is iets om na uit te sien.

Om geldslim te wees, verg dissipline. Ons moet ook leer om nie
onnodig skuld te maak nie, want ons moet leer om binne ons
begroting te bly. As ons items op skuld koop, is daar rente wat ons
moet betaal en aan die einde van die leningstydperk werk dit baie
duurder uit. Baie banke het 'n spaarrekenig waarin daar geld
geplaas word elke keer as daar 'n finansiële transaksie is. Dit kan
kinders help spaar omdat hulle geen toegang tot die fondse in die
spaarrekening het nie. Daar is vele maniere hoe ons geld kan
spaar, maar wat saak maak, is dat ons verantwoordelik genoeg
sal wees om die besluit te neem om te begin spaar.

 
 
 
 



          Eksamenstres
            Deur Lisa Koorsen

As tieners is eksamenstres iets waardeur ons almal al gegaan het en steeds gaan.
Te veel leerwerk, onvolledige opsommings of ons vergeet soms om ‘n hele
hoofstuk vir môre se 50-punt toets te leer! Dit is alles dinge wat tot eksamenstres
bydra en wat ons deur goeie beplanning kan vermy. 
Om gesond te eet, baie water te drink en genoeg slaap in te kry, laat ‘n mens
sommer ‘n honderd keer beter voel. ‘n Goeie dieet maak die brein wakker. 
Daar is dinge wat ons kan doen om eksamenstres te vermy. Voorbeelde hiervan is
om vooruit te dink. Som jou werk reeds voor die eksamen op. Luister die heel jaar
in die klas en maak seker dat jy nie ‘n bladsy mis nie. Skakel jou selfoon af terwyl
jy leer en bly weg van dinge wat jou aandag kan aftrek. 
Ons gaan elke eksamen deur ‘n bietjie stres en daar is niks fout daarmee nie. Maar
deur goeie beplanning en tydsbestuur kan die eksamenstres-gogga sommer vinnig
hokgeslaan word.

Koshuislewe is koning!
Deur Shanice Bussack

Die koshuislewe bied die beste herinneringe. Jy ontmoet baie nuwe mense, jy
maak lewenslange vriende en dit leer jou sommer om geselsies aan te knoop met
mense met wie jy dalk nie andersins sou nie. Die inwoners van die koshuis raak
een hegte familie en ons smee vriendskapsbande wat nie sommer gebreek kan
word nie. 

Saam hou ons koshuisweek, maak mekaar in die gange tydens beurtkragskrik  en
sing vir mekaar tydens verjaarsdae. Ons lag saam, huil saam, verlang saam en lééf
saam. Sodoende maak ons die beste van elke moeilike situasie. 

Hoërskool Grens se koshuis is voorwaar ‘n liefdevolle huis wanneer jy ver van jou
ouerhuis is.

Juffrou Philander groet …
Deur Lisa Koorsen

Juffrou Philander het as aflosonderwyser in die Dramaklas by ons aangesluit.  Sy is
'n Kapenaar en uit die staanspoor het die Hoërskool Grens haar as ‘n professionele
en gedissiplineerde skool beïndruk .

Juffrou Philander het alles moontlik gedoen om ons almal se lesse so opwindend as
moontlik te maak en om ons skool op ‘n hoë noot te verlaat.  Sy voeg by dat sy ons
almal baie gaan mis; sy het sommer baie geheg aan ons skool se leerders geraak.
Sy beplan om weer vir Dramaposte by ander skole aansoek te doen, of weer
stemspel- of vryskutwerk te doen.

Ons wens Juffrou sterkte vir die toekoms toe.



BEROEPSKEUSES
Deur Tiani Heck

Baie mense dink dat ‘n beroep maar net iets is om mee geld te maak en aan die
lewe te bly. Tog is dit soveel meer as bloot ‘n werk. Dit is wat jou lewe sinvol maak;
iets wat jou vervul.
‘n Onderhoud met sommige van ons graad 11-leerders het dit duidelik gemaak
dat Grens se leerders reeds vroeg in hul lewens goed oor beroepskeuses nadink
en die belangrike besluite wat dit behels.

 

Jessie Morris
Beroepskeuse: Onderwyser
Jessie wil graag hierdie beroep volg, aangesien
sy voel dat dit iets is wat haar interesseer en
dat sy elke dag iets uit hierdie beroep kan leer.
Sedert kindsbeen droom sy al daarvan om
kinders met geletterdheid te kan help en om
vir kinders ‘n moontlike beroep te verseker,
aangesien skoolopleiding deesdae uiters
belangrik is as jy ‘n goeie werk wil kry.
Vir Jessie is die hoogtepunt van die onderwys
natuurlik die skoolvakansies, maar sy besef
ook dat dit ‘n beroep is waar jy onder baie
druk moet kan werk.

Rachael Crafford
Beroepskeuse: Medies
Op die vraag waarom dié spesifieke
beroep, het Rachael geantwoord: “Ek het
nog altyd ‘n passie vir mense en om met
mense te werk, gehad. Ek weet daar is
baie ander beroepe waar jy met mense
werk, maar ek wil mense help op só ‘n
manier dat ek hul lewens net so ‘n bietjie
beter maak en vergemaklik.”
Haar langtermyndoelwit is om eendag
haar eie praktyk oop te maak. Die
volgende woorde dien as haar inspirasie
om hierdie droom te verwesenlik:
 “Sukses is die somtotaal van al die klein
pogings in die lewe.” 

Heinrich Dahms
Beroepskeuse: Rekenaarspeletjie-ontwerper
Heinrich wil graag eendag rekenaarspeletjies uittoets
en informasie gee oor hoe dit moet lyk. Op die vraag
waarop hy hierdie spesifieke beroep wil volg,
antwoord hy: 
“Kyk, ek is baie lief daarvoor om
televisiespeletjies te speel. Baie mense dink dit is ‘n
vermorsing van tyd en dat jy nooit ‘n werk sal kry as jy
net voor die TV sit en speletjies speel nie. Ek wil almal
verkeerd bewys en my droom volg. ‘n Mens kan
boonop regtig baie geld maak.”



MATRIEKAFSKEID
2021

Deur Llaché Bussack
 

Die aarde het besluit om op die dag van die
matriekafskeid ‘n reënstorm te stuur. Maar dit het nie

die matrieks van 2021 gekeer nie. Jong mans en dames
het netjies uitgevat by die Oos-Londen Gholfklub

aangekom. Luukse motors, aandrokke, aandpakke en
dasse was aan die orde van die dag. 

Ten spyte van ‘n unieke pandemietydperk het die
matrieks ‘n glansryke aand gehad. Tussendeur sosiale
distansiëring, saniteermiddels en weelderyke maskers,
het die Hoërskool Grens op ‘n gepaste, stylvolle manier

van ons 2021-matrieks afskeid geneem.





  ERFENISDAG



Ons groet
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