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Geagte Ouers 

OMSENDBRIEF 3 

STERKTE VIR DIE KWARTAAL WAT VOORLÊ. 

Ons hoop almal is uitgerus en reg vir die tweede kwartaal. 
 
Ek wil graag ’n paar sake uitlig: 

1. GELUKWENSING 

Ons is ongelooflik trots op die volgende leerders se prestasies.  Hierdie prestasies is uitsonderlik en 
verdien vermelding. 
 
1.1 ATLETIEK 

Die volgende 3 leerders het aan die Junior Suid-Afrikaanse Atletiekkampioenskappe 
deelgeneem en behaal die volgende prestasies: 
 

 Kayla Reyneke, ‘n o.14-leerder, het aan die o.15-afdeling spiesgooi deelgeneem.  Sy  
    behaal die eerste plek met ’n afstand van 45,97m. 

 Handré Carstens het die algehele sesde plek in die o.17-skyfwerp behaal. 

  Zander Conradie het die algehele elfde plek in die o.19-spiesgooi behaal. 
 

1.2  SKAAK  

Carlo Louw word verkies tot die SA o.16-skaakspan wat aan die Statebondspele gaan   
 deelneem. 

 
  1.3 REDENAARS 

   Francois Bezuidenhout, Zani Hattingh en Anke Dippenaar het deurgedring na die finaal van die 
   Wes-Kaap ATKV-Redenaars wat hier by ons skool gaan plaasvind. 
 

1.4   NASIONALE TONEELSPELKOMPETISIE 

   Die Hoërskool Bellville organiseer vanjaar vir die agtiende keer die Nasionale Toneelspel-

kompetisie.  Daar was 300 inskrywings en na die nasionale uitdunrondtes is 80 kandidate 

gekies om van 2 tot 4 Mei in die Kunstekaap Teater aan die finale vier rondtes deel te neem. 
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   Ons is trots op die volgende 5 Bellvilleliete wat gekeur is: Bennie Gibbons, Adri Waterboer, 

 Meandri Hayward, Francois van der Merwe en Jeandré van Heerden. 

 

2. AKADEMIE EN WERKSETIEK 

 

Baie geluk aan die Top 20 - kandidate en hulle pragtige prestasies. 

Ons is trots op die gr. 8’s en gr. 12’s wat ’n graadgemiddeld bokant 70% behaal het. 

Dit is belangrik om te besef dat die punte oor slegs ’n klein hoeveelheid werk, behaal is.  Daar sal 

baie hard gewerk moet word om dieselfde punte te behaal in die Junie-eksamen. 

 

Leerders kan hulle punte verbeter deur: 

 Op te let in die klas en gedurigdeur aantekeninge te neem. 

 Afwesighede tot die minimum te beperk. 

 jou werksetiek te verbeter (om elke dag te werk in die vak, al kry jy nie huiswerk nie). 

 vroegtydig vir toetse en eksamens te leer (almal het reeds die toets- en eksamenrooster 

 ontvang.) 

 

3. OUERAANDE  

’n Oueraand vind op Woensdag, 17 April 2019, plaas (18:00 – 20:00).  Tydens hierdie oueraand wil 
ons graag die tyd bestee aan leerders wat addisionele hulp en leerondersteuning nodig het om van 
2019 ’n akademiese sukses te maak. 
 
Ouers/voogde van hierdie geïdentifiseerde leerders sal skriftelik versoek word om die verpligte 
oueraand by te woon.  Die betrokke leerders moet hulle ouers/voogde vergesel.  Leerders moet in 
skooldrag geklee wees en hulle skooltas met alle werkboeke saambring. 
 
Hierdie leerders ontvang vandag die skriftelike versoeke. 
 
Indien ander graad 8-ouers ook van die vakonderwysers wil spreek, moet u asseblief ’n afspraak met 
die betrokke onderwysers reël.  Afspraakvorms is vandag aan gr. 8-leerders gegee. 
 

4. ALGEHELE DISSIPLINE 

4.1   Indien ’n leerder oortree, word negatiewe punte aan hom toegeken.  Die graadvoog keur dit 

goed en ’n e-pos word aan die ouers gestuur. Ouers moet ernstig praat met leerders wat hierdie 

negatiewe punte kry en kan enige tyd die personeel kontak. 

4.2  Ons doen ’n ernstige beroep op ouers om leerders betyds by die skool af te laai.  Ons vra ook 

 dat u nie leerders onnodig kom uitteken nie. 

4.3  Leerders moet asb. die reëls en regulasies t.o.v. kleredrag, soos in die gedragskode uiteen-

 gesit, handhaaf.  Die kleur van hare en roklengtes by dogters is veral ’n probleem.  Let  asseblief 

 daarop dat slegs die skooltas en amptelike Bellvillesportsakke gebruik mag word. 

 

5. GEDRAG VAN OUERS EN LEERDERS LANGS/OP DIE SPORTVELD 

Sport speel ‘n belangrike rol in enige kind se opvoeding. Die ouer se ondersteunende rol weeg egter 

net so swaar in die kind se ontwikkeling as sportman of sportvrou. 
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Ouers en toeskouers behoort altyd beheersd en beskaaf op te tree. Hulle behoort hulle ook te 

weerhou van kritiek teen skeidsregters, lynregters, opponente, afrigters en keurders. ‘n Positiewe 

atmosfeer en gemotiveerde ondersteuning is van die uiterste belang. 

  Ons bly vriende met ons teenstanders en hul ouers.  

  ‘n Paar riglyne: 

1.   Ondersteun u kind en woon wedstryde by, ongeag die span waarin hy speel. 
2.   Wees altyd daar vir u kind – veral in tye waar dinge nie goed gaan nie. 
3.   Help u kind om haalbare doelwitte vir homself daar te stel. 
4.   Prys enige prestasie – maak nie saak hoe klein nie. 
5.   Moet nooit die afrigter, skeidsregter of skool kritiseer nie. 
6.   Lê klem op u kind se positiewe ingesteldheid voor wedstryde eerder as om te wen ten alle koste.  
  Dit kan ‘n vrees vir mislukking kweek. 

  7.   Help u kind om verantwoordelikhede te aanvaar (bv. opmaak van eie bed, self die kamer    
    skoonmaak, troeteldiere kosgee, sy sportsak self pak) 

 8.   U kind moet sy verantwoordelikheid teenoor sy span nakom, wat beteken die bywoning van ten          
         minste twee oefeninge en ‘n wedstryd elke week. 

9.   Wees ‘n waardige toeskouer: 
       *  Laat die skeidsregter die wedstryd hanteer 
       *  Los die wedstrydplan en strategie vir die afrigter 
       *  Prys u kind se span vir die vertoning wat hulle lewer 
       *  Gee ook die nodige erkenning vir die opponent se goeie spel 
       *  Aanvaar ‘n verloor met ‘n glimlag en die nodige grasie 
10. Raak betrokke by aktiwiteite rondom u kind se span. 
 

6. ’n GROOT DANKIE! 

 Baie dankie aan die OOV-komitee en ouers wat tydens die sportdag gehelp het om hekke te beman en 
 te help met die verkope. 
 
 U harde werk word raakgesien en geweldig waardeer. 
   
  

 Paratus ad Omnia 

  

  

 Deon du Plessis 
 SKOOLHOOF  


