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BOODSKAP VAN DIE HOOF

Geagte Ouer

Graag wil ek begin deur ons ouers te bedank.

• Die OOV-komitee, Leeuklubbestuur en elke ouer wat tyd 
aan die skool afgestaan het: Ons waardeer u handevat 
met ons as skool en ons kan nie genoeg daarvoor dankie 
sê nie.  

• Alle ouers wat saam met ons die akademiese pad loop:  
Dankie aan elke ouer vir u ondersteuning van ons skool 
se onderwysers. Dankie vir u belangstelling om seker te 
maak u kind handhaaf ’n goeie werksetiek, neem deel vir 
die skool, en dat u die trots en passie wat u kind vir die 
skool het ondersteun.  

Ek wil egter ’n paar kwessies aanraak waar ek voel ouers ons 
nog meer kan help.  U ondersteuning in hierdie verband sal 
hoog op prys gestel word.

WERKSETIEK 
Dit is vir my ’n groot bekommernis dat daar nog te veel 
leerders is wat nie hulle huiswerk doen nie en ook nie vir die 
kwartaaltoetse leer nie.  Punte word deur die jaar versamel 
sodat leerders optimaal kan presteer.  Ons moet indringend 
hierop verbeter, daarom het ons die Bellville Planeet 
51+-inisiatief in werking gestel.  Die doel hiervan is om:

• Leerders se werksetiek te verbeter.
• Leerders aan te moedig om beter tydsbeplanning te hê.
• Leerders te laat strewe om hulle hoogste potensiaal te 

bereik.
• Organisasie in leerders se werkboeke te verbeter.

Ons het dit reeds in die Junie-eksamen begin in werking stel.

• Leerders moet by die skool studeer.  Die rede hiervoor 
is dat die nodige resultate nie by die huis behaal word 
nie.  Daar is nog te veel ouers wat ons nie in hierdie saak 
ondersteun nie.

• U sal in die toekoms ’n rapport ontvang waarop sekere 
rigtingwysers is om aan te dui hoe die leerder se 
gesindheid is teenoor sy/haar werk en ten opsigte 
van sy/haar gedrag in sy klas.  Indien ’n leerder ’n 
C of D ontvang, moet u ’n ernstige gesprek met die 
onderwyser(s) hê, aangesien die nodige werksetiek nie in 
plek is nie.  Hierdie geesrigtingwysers op die rapport sluit 
in:
1. Gesindheid teenoor vak
2. Ekstra myl gestap vir die vak
3. Effektiewe vordering in die vak
4. Samewerking en gedrag in die klaskamer

• U sal deurlopend op hoogte gehou word van u kind se 
vordering in die klas deur middel van e-posse.  Ek stem 
nie saam met sekere onderwysers wat aandui dat u nie 
op hierdie e-posse moet reageer nie.  Ons wil as skool 
graag hê dat u reageer as u bekommerd is, sodat ons die 
probleem kan oplos

AFWESIGHEID 
Daar is te veel leerders wat afwesig is en laat kom.  Ons 
verstaan dat daar dinge kan gebeur wat onvoorsien is, maar 
dit moet die uitsondering reël wees.  Ons herinner u graag 
daaraan dat indien leerders afwesig is, hulle ’n bewys moet 
inhandig vir hulle afwesigheid.  Hierdie afwesigheidsbrief sal 
in die toekoms elektronies aangestuur moet word.  Ons hoop 
om u binnekort meer inligting te gee.

MATRIEKS 
Ek wil graag ’n beroep op ouers doen om seker te maak 
dat matriekleerders die Julie-vakansie nuttig gebruik vir 
hulle akademie.  Daardeur wil ons nie sê dat hulle nie hulle 
vakansie moet geniet nie. Hulle moet egter ’n tydjie van die 
dag aan hulle akademie spandeer.  Matriekleerders weet mos 
teen hierdie tyd watter werk hulle nog nie onder die knie het 
nie – konsentreer daarop.

Wanneer die derde kwartaal aanbreek, is daar ongeveer ses 
weke voor die rekordeksamen begin en dan is matrieks feitlik 
klaar met skool.  Die rekordeksamen tel ook ’n groot gedeelte 
van hulle opstuurpunt (wat 25% van hulle jaarpunt tel).

Ons herinner ouers ook daaraan dat daar na die 
rekordeksamen ’n verpligte Lenteskool tydens die 
September-vakansie plaasvind.  Ondersteun ons asseblief 
met hierdie geleentheid deur nie ander dinge gedurende 
hierdie tyd te reël nie.

Ons as skool kan nog verbeter, maar dit kan net gebeur 
indien onderwysers, ouers en leerders hande vat.

Geniet die wintervakansie.

Paratus ad Omnia
Deon du Plessis
SKOOLHOOF
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AKADEMIE 

MATRIEKLENTESKOOL
Soos aan u meegedeel tydens die akademiese oueraand 
op 15 Januarie 2019, gaan Hoërskool Bellville gedurende 
die September-vakansie ‘n VERPLIGTE Lenteskool vir 
matrieks aanbied.  Ons vra dringend elke matriekouer se 
ondersteuning in dié verband.  Tref asseblief vroegtydig u 
reëlings dat die matrieks gedurende hierdie vakansie by die 
skool kan wees.

Hierdie poging van die skool om aan elke matriekleerder 
die beste geleentheid te bied vir sy eindeksamen, kan 
slegs suksesvol wees indien die leerder, onderwysers en 
ouers hande vat en sonder enige voorbehoud die projek 
ondersteun.

Die leerderterugvoering in verband met vorige jare se 
lenteskool was oorweldigend positief.
Die lenteskool word soos volg beplan: 
Wanneer: 23 Oktober tot 27 Oktober 2019. 
Tyd:    08:00 — 13:00 (dalk enkele dae tot 15:00)
Koste:     Die koste beloop R100 per leerder.
Vakke:    Die vakke wat sal deel uitmaak van die  
  lenteskool, is:
• Wiskunde 
• Fisiese Wetenskappe
• Lewenswetenskappe
• Geografie
• Rekeningkunde
• Inligtingstegnologie
• Rekenaartoepassingstegnologie (slegs geïdentifiseerde 

leerders)
• Wiskunde Geletterdheid (slegs geïdentifiseerde leerders)
• Musiek
• Verbruikerstudie

As u na die advertensies van lenteskole kyk, sal u sien dat u 
nêrens in Suid-Afrika so ’n geleentheid teen hierdie bedrag 
sal kry nie.  Die geld moet asseblief by die finansiële kantoor 
inbetaal word en leerders moet die kwitansies veilig bewaar.

Die nie-bywoning van hierdie studieweek is volgens my 
uiters onverantwoordelik en as skoolhoof verwag ek elke 
ouer en leerder se samewerking in hierdie verband.

Die lenteskool sal soos ’n normale skooldag hanteer word. 
Leerders moet betyds by hulle klasse opdaag en die volle 
duur van die klasse bywoon.   Hulle kan egter met gewone 
drag skool toe kom.  Wiskundeleerders sal in klasse 
ingedeel word op grond van die punte wat in die September-
rekordeksamen behaal is. Daar sal dus hulp vir elke leerder 
wees, van die onderskeidingskandidaat tot leerders wat 
steeds met sekere Wiskundige beginsels sukkel.

Gedurende die derde kwartaal sal leerders ’n 
Lenteskoolrooster ontvang wat die vakke, datums en tye 
aandui.

Gedurende die eerste week van die derde kwartaal, 
sal leerders die geleentheid kry om hulle Junie-
eksamenvraestelle en punte te kontroleer.

Op Vrydag 12 Julie sal leerders hulle rapporte ontvang.  
Ouers/voogde moet asseblief die rapporte deeglik bestudeer.  
’n Oueraand word vir Donderdag 18 Augustus gereël 
waartydens u die vakonderwysers kan besoek. 

Die volledige en betydse afhandeling van PAT’s en ander 
take is baie belangrik.  ’n Prestasie van onder 50% 
kan nie aanvaar word nie en sulke take/PAT’s sal aan 
leerders teruggegee word om te verbeter.  Hierdie punte 
maak ’n groot deel van ‘n leerder se skoolgebaseerde 
assesseringspunt uit.  Dit is vir ons as personeel ’n gróót 
bekommernis dat daar ’n groot getal leerders is wat nie elke 
dag huiswerk doen of die werk wat hulle die dag gedoen het, 
opsom en leer nie.  Om akademies te presteer en suksesvol 
te wees, is dit uiters belangrik dat ’n leerder elke dag ’n 
vaste studietyd het en dat hy/sy aan al sy vakke aandag gee.  
Dit is belangrik dat u u kind daagliks motiveer, ondersteun 
en help indien hy/sy nog nie selfwerksaam is nie.

Ouers speel ’n belangrike rol ten opsigte van kontrole oor die 
voltooiing van huiswerk, selfstudie en die handhawing van 
’n gesonde balans tussen akademie, sport, kultuur en ander 
aktiwiteite.

Die Gr. 12-leerders se September-eksamen begin 
Maandag 26 Augustus tot Donderdag 19 September. Die 
finale September-eksamenrooster sal op Vrydag 12 Julie 
beskikbaar wees.

Dit is belangrik dat ouers en leerders die eksamenrooster 
sal bestudeer en studies hiervolgens sal beplan.  Hierdie 
beplanning is veral belangrik wanneer sogenaamde moeilike 
vakke of vakke wat baie feitlike leerwerk behels kort na 
mekaar geskryf word.

Sekere vakke skryf tydens die September-eksamen 
Departementele vraestelle.  Hierdie vraestelle MOET op 
datums soos deur die Departement verskaf, geskryf word.

Die akademiese program van die skool word beplan 
tot op die laaste amptelike skooldag van elke 
kwartaal soos voorgeskryf deur die WKOD.  Ouers 
moet asseblief vakansiereëlings so tref dat leerders 
die volledige akademiese program kan volg.  Ouers 
moet dus aanvaar dat alle leerders verpligte 
akademiese aktiwiteite tot op die laaste skooldag 
van die kwartaal sal hê.  Moet asseblief geen 
vakansiereëlings voor die tyd tref nie. Om konsekwent 
te  wees, sal geen afwykings toegelaat kan word 
nie, behalwe ten opsigte van dood, ernstige mediese 
gevalle (mediese sertifikaat word vereis) en uiterste 
meriete gevalle.

Dit is vir ons as skool baie belangrik om al ons leerders 
gereed te maak vir die toekoms.  Ons het egter u hulp en 
ondersteuning by die huis nodig.  Saam kan ons die kind se 
potensiaal ten volle ontwikkel.



BELANGRIKE DATUMS 

Julie
9 Skool Heropen
10 - 12 Toneel:  Tygerberg Eisteddfod
12 Rapporte Word Uitgestuur
17 Groepfoto’s 
 Akademiese Inligtingsaand: Gr.8 2020
18 Oueraand
22 - 27 Toneelfees:  Klein Libertas
23 Oriënteringsaand: Nuwe Leerders Gr. 8 - 12
24 Orkes:  Tygerberg Eisteddfod
26 Civviedag (Springbokke: Groen En Goud)
30 Toneelaand
31 Gr. 9-Oueraand:  Vakkeuse 

Augustus
1 Koor En Orkes:  Groote Kerk 
3 Winterbal: Gr. 8 & 9
5 - 10 Toneelfees:  Hs Durbanville 
6  Koor En Orkes:  Ls Beaumont 
 Gr. 9 Vakkeusevorms: Inhandig
9 Nasionale Vrouedag
12 – 17 Interskole Week
12 – 24 ATKV Toneelfees
15 Johann Vos Blaasuitdunne
 Bloedskenkdag
16 Johann Vos Klavieruitdunne
17 Interskole
20 Drie-Skole Orkes- En Koorkonsert
22 Matriekafskeid
 Ekspo Vir Jong Wetenskaplikes
23 Rugbyprysuitdeling
26 Gr. 12-Eksamen Begin 
27 Johann Vos Musiekkompetisie Finaal
 Gr. 12 Dramakuns Praktiese Eksamen
28 Civviedag (Lentedag: Pienk) 

September
1 Lentebal Gr. 8 & 9
2 Werkskadu Gr. 10 
 Gr. 12 NSS LO-Eksamen
3 Atletiek: Seksiebyeenkoms
6 Hokkieprysuitdeling 
11 Atletiek:  Kleuresport
13 Netbalprysuitdeling 
14 Pretstap
16 Hoofleierverkiesing
18 Civviedag (Erfenisdag: Tradisioneel SA)
19 Eksamen: Engels Vraestel 3
20 Eksamen: Afrikaans Vraestel 3 
 Skool Sluit 11:00
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ALGEMEEN

SKOOLDRAG EN VOORKOMS  
’n Vriendelike dog baie ernstige versoek, is dat u as ouer/
voog sal toesien dat u kind se skooldrag en voorkoms op die 
eerste dag van die nuwe kwartaal volgens die gedragskode 
van die skool sal wees. Ons gaan baie streng optree teen 
leerders wat dit nie nakom nie. Indien ’n leerder nie op die 
eerste dag volgens die gedragskode is nie, sal u as ouer/
voog gekontak en versoek word om die leerder te kom haal. 
Die leerder is slegs welkom indien sy/haar voorkoms en 
kleredrag volgens die gedragskode is. 

U word asseblief versoek om weer aanhangsel A op bladsy 
52 – 55 in die Paratus te gaan lees. 

Ons doen ’n ernstige beroep op ouers om toe te sien dat 
leerders slegs die skooluniform dra en geen ander “gewone 
klere” daarmee saam nie. ’n Reënbaadjie mag nie sonder 
’n skoolbaadjie gedra word nie. Daar is ook toenemend 
leerders wat langmoutruie sonder ’n skoolbaadjie dra – dit 
is onaanvaarbaar. Geen ander tasse of sakke behalwe die 
skooltas mag gebruik word nie.

Slegs Vrydae mag die eerstespanspelers asook bepaalde 
kultuuraktiwiteitleerders hulle onderskeie baadjies dra.

U samewerking sal hoog op prys gestel word.

MOTORFIETSE  EN MOTORS 
Motors/motorfietse mag slegs geparkeer word in die 
parkeerareas in Jessiestraat by die astrobaan of voor die 
skool. Motorfietse mag slegs voor skool op die gras voor die 
astrobaan geparkeer word.  Motorfietse kan slegs die terrein 
binnekom en verlaat deur die hek by die astrobaan. Geen 
leerder mag sy motor of motorfiets besoek tydens skool-ure 
nie.

Geen leerder mag op die skoolterrein ry nie. 

TAALGEBRUIK 
Ons gaan baie ernstig optree teen leerders wat die skool se 
waardes, veral ten op sigte van MENSWAARDIGHEID, oortree. 
Die gebruik van plat taal/skeltaal/krutaal word ten sterkste 
afgekeur en gaan swaar gestraf word.



LEIERS

Saterdag 13 April is die jaarlikse Seniorbal gehou.  Die Sosiale komitee het seker 
gemaak dat dit ’n onvergeetlike aand vir ons matrieks is.

#LEEUTROTS          5

Die leiers en dirigente het elke Saterdag by die sport 
gehelp om ons skool se trots en tradisies uit te beeld 

en die leerders en deelnemers aan te moedig en 
om gees te bou.  Die leiers het ook die skool by die 

Koorfees verteenwoordig en al ons gaste laat welkom 
voel.

Die Gr. 11-leiers het saam met ons Gr. 8-welpies 
Leeukop uitgeklim.  Dit was ’n wonderlike dag.  Al die 
komitees is hard besig om te beplan en voor te berei 
vir die Winterbal, Interskole en Tygerberg Hospitaal 
Neonatale Eenheid-projek in die derde kwartaal.

Na ’n baie suksesvolle ope-aand, Gr. 7-hoofleierbraai en laerskoolbesoeke, is dit vir die leerderleiers opwindend om voor te berei om 
in 2020, 311 welpies by Hoërskool Bellville te verwelkom.
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KULTUUR

GEMENGDE KOOR 
Die gemengde koor het ’n besige kwartaal agter die rug, en 
al die harde werk en voorbereiding wat tydens die eerste 
kwartaal ingesit is, het gesorg vir besonderse prestasies.

Optredes en hoogtepunte:
• Kerkoptrede by La Rochelle Gemeente (Sondag 7 April).
• Soiree by Hoërskool Bellville saam met die Blaasorkes 

(Donderdag 11 April).
• Die Laerskole Koorfees by Hugo Lambrechts Ouditorium 

saam met Laerskole Bellpark, Bellville-Noord, Panorama, 
Eversdal en Mikro (Donderdag 2 Mei).

• Die Cape Town Eisteddfod by Hoërskool Tygerberg 
(Saterdag 11 Mei). Die koor verwerf ’n Diploma-
toekenning (bo 90%) in albei kategorië.

• Deelname aan KykNet se Sing in Harmonie by Hugo 
Lambrechts (Dinsdag 4 Junie). Die koor ontvang ’n 
staande toejuiging van die beoordelaars en dring deur 
na die Wes-Kaap-streeksfinaal wat in September 
plaasvind.

BLAASORKESTE  
Die tweede kwartaal was besonder besig vir die seniororkes. 
Die jaar se groot werke, naamlik An Outdoor Overture 
(Copland) en die uitdagende Splashes of Gold (Hosay) het 
na intense voorbereiding baie goeie terugvoering van die 
beoordelaars by die WindWorx Fanfare ontvang.  Ander 
gunstelingwerke was Strauss se Radetzky-mars en die 
Slawiese Danse van Dvorak.  Die volgende optredes is gehou:
• Optredes by NG Kerke La Rochelle en Proteahoogte
• Die jaarlikse Soiree
• Laerskole Koorfees (Hugo Lambrechts Ouditorium)
• Band Extravaganza (Endlersaal, Stellenbosch)
• WindWorx Fanfare – die senior en junior orkeste 

het albei ’n formele en informele optrede gegee en 
onderskeidelik ’n diploma en lof-toekenning ontvang.

Die derde kwartaal beloof om baie opwindend te wees 
met ’n toer na Worcester en die Suid-Kaap, die Tygerberg 
Eisteddfod en die “First Thursday” optrede in die Groote Kerk 
saam met die skoolkoor.  Die jaarlikse interskolekonsert en 
Drie-Skolekonsert vind ook dan plaas.

NASIONALE TONEELSPELKOMPETISIE 
Hoërskool Bellville het vanjaar vir die 18de jaar die Nasionale 
Toneelspelkompetisie aangebied.  Daar was byna 500 
inskrywings van regoor die land. Die 75 finaliste het vanaf 2 
tot 4 Mei in Kaapstad aan die finale rondtes deelgeneem.  

Ons is baie trots op ons vyf deelnemers se prestasies. 
Miandra Hayward het tot in rondte twee (Top 30) gevorder en 
Francois van der Merwe en Adri-Jo Waterboer het ons skool 
verteenwoordig in die vierde rondte (Top 8). Francois en Adri-
Jo gaan albei in ’n RSG-drama speel wat spesiaal vir hulle 
geskryf word.  Adri-Jo gaan ook in 2020 by die Woordfees 
in ’n produksie speel en het ook die WOW-beurs ontvang om 
Drama aan die Universiteit van Stellenbosch te gaan studeer.  

Tans word daar aan vier stukke gerepeteer wat in die derde 
kwartaal opgevoer word by verskeie toneelfeeste.  Hulle tree 
op 30 Julie by die skool op.

JUNIOR DEBAT 
Zani Hattingh, Charné Kruger en Amika Rix (al drie in 
graad 9) het Vrydag 3 Mei aan die ATKV Debatkompetisie 
deelgeneem. Hulle het as die opponerende span opgetree 
met die onderwerp: Alle uitheemse bome in Suid-Afrika 
behoort nie gesloop te word nie. Alhoewel hulle strawwe 
kompetisie en ’n taai woordestryd gehad het met die meisies 
van Bloemhof, het hulle hulself baie goed van hulle taak 
gekwyt en Bellville se naam hoog gehou.

SENIOR DEBAT 
Hoërskool Bellville het vanjaar twee senior spanne vir die 
ATKV Debatkompetisie ingeskryf wat op 3 en 4 Mei by 
Hoërskool Stellenbosch gehou is. Ruan Heyns en Dillon 
Botha het Vrydagmiddag 3 Mei teen Hoërskool Dirkie 
Uys gepraat en die ander span, Madelein Barnard en 
Michelle Maas, het Saterdagoggend 4 Mei teen Hoërskool 
Stellenbosch gedebatteer.  Beide spanne het hul goed van 
hul taak gekwyt. Alhoewel hulle nie een na die volgende 
rondte deurgedring het nie, het hulle ons skool se naam 
hoog gehou.
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KULTUUR

REDENAARS 
Baie geluk aan Francois Bezuidenhout, Anke Dippenaar en 
Zani Hattingh wat aan die Wes-Kaap se finale rondte van 
die ATKV Redenaarskompetisie deelgeneem het.  Hulle het 
in die onvoorbereide afdeling gepraat en het baie goed 
gedoen.

HANDS FOR A BRIDGE (HFB) 
HFB het hierdie kwartaal voortgegaan met ons weeklikse 
Woensdagvergaderings waar ons ’n klomp interessante 
onderwerpe bespreek het.

Die hoogtepunt van die kwartaal was definitief die “Dance-
Athon” wat saam met Isilimela op Vrydag 26 April in ons 
skoolsaal gehou is. Die groep het vir ses ure aaneen gedans 
– vanaf sesuur tot twaalfuur. Die Bellville “buddies” het 
hulle Isilimela “buddies” leer langarmdans en die Isilimela 
“buddies” het vir ons hulle tradisionele danse aangeleer – 
dit was baie pret. Die hele groep het daarna in die skoolsaal 
en biblioteek oorgeslaap, en na ’n lekker ontbyt saam 
Saterdagoggend, teruggekeer huis toe.  Die “Dance-Athon” 
het as fondsinsameling gedien vir die res van die jaar se 
aktiwiteite. 

SAPIENS 
Hierdie kwartaal se uitgawe van Sapiens is ’n opwindende 
een met twee kompetisies met pryse. Die onderwysers 
se babafoto-kompetisie beloof om baie pret te wees. Baie 
dankie aan die joernaliste, fotograwe en redaktrises vir hulle 
harde werk om hierdie wonderlike produk saam te stel.

VSCV IMPULSE 
Die jaarlike Jesusweek is hierdie kwartaal gehou. Johandré 
Potgieter van Mosselbaai was die spreker. Dieselfde 
Donderdagaand het ons ’n koffiekroeg met Johandré by 
die skool aangebied. Ons het ook ’n Graad 8-dag gereël 
waartydens ons Leeukop geklim het, en ’n baie geslaagde 
sokkie vir al ons leerders waarvan die inkomste na ons 
matriekafskeidfonds oorgedra is.

Ons sien uit na ons BHS Got Talent en die interskole “Praise 
en Worship”-geleentheid saam met DF Malan in die derde 
kwartaal. Ons uitreik na Straatwerk Kaapstad en die Graad 11-
dag vind ook dan plaas. Gedurende die September-vakansie 
bied ons weer ons sendingtoer na Canzibe in die Transkei aan. 
Moedig u kind aan om daarheen te gaan – dit verander jou 
lewe ten goede.

Hierdie glansgeleentheid met die tema “Stars are Born” het op 25 April 2019 in ons skoolsaal plaasgevind. Vanjaar het agttien graad 
12-finaliste wat nege liefdadigheidsorganisasies ondersteun deelgeneem. Altesaam is daar net oor die R40 000 ingesamel vir die 
volgende instansies: Tygerberg Tygerbeer, Gidshond-vereniging, AACL, Hagar’s Choice, Bellville Nagskuiling, Daniël Trust, Tygerberg 
Neonatale Eenheid, Cheré Botha en Stikland Hospitaal. Die finaliste het as paartjies die instansies besoek en onder andere karre 
gewas en lootjies verkoop vir ’n gelukkigetrekking. 

Die beoordelaars was Leanne Steyn-Begley (gekwalifiseerde mode-ontwerper en fotograaf), Nadia Ward (’n voormalige Mej. 
Bellville en deeltydse model), Dirkie Gildenhuys (eienaar van DirkieD Produksies en talentsoeker), Helen-Anne Roux (gekwalifiseerde 
voorkomskonsultant) en Arina le Roux (eienaar van LE|RU aanlynwinkel, leefstylblogger en model). Mynhardt Kruger was die 
seremoniemeester.

Die finaliste se hare is deur Erica’s Hair Boutique en Stellenbosch Hair Academy gestileer en hulle grimering is deur Prestige 
Academy gedoen. MC Design & Couture het spesiaal vir elke meisie ’n rok gemaak en die seuns was uitgevat in deftige pakke 
geborg deur Suit Hire. Die meisies het ook LE|RU se oorbelle vir die openingstoneel gedra. Leanne Love Photography het die vooraf-
foto’s van die finaliste geneem en Charl Bence Photography het gedurende die glansgeleentheid die mooi oomblikke op kamera 
vasgelê.

Erna Ackermann School of Dance het die aand gesorg vir 
uitstekende dansvermaak en het die gehoor gaande gehad. 
Die elegante aand het met die kroning geëindig.

Die wenners: 
• Debutante: Emile van Eeden en Kayla Burger het R10 

000 vir die Gidshond-vereniging vir “Puppy Adoptions” 
ingesamel

• Mej. Fotogenies: Miandra Hayward
• Mnr. Persoonlikheid: Bennie Gibbons
• Mej. Persoonlikheid: Miandra Hayward
• 2de Prins en Prinses: Craig Gordon en Amoré Olivier
• 1ste Prins en Prinses: Steven Bernhardt en Ané Kotze
• Mnr. en Mej. Bellville: Bennie Gibbons en Adri-Jo 

Waterboer

MNR. & MEJ. BELLVILLE



SPORT

Die winterseisoen het op ’n hoë noot begin met ons jaarlikse 
sportdag vir laerskole en hoërskole.  Dit was weereens ’n 
groot sukses.  Ons sportdag teen Worcester Gimnasium het 
ook plaasgevind.  Dit was ‘n baie suksesvolle dag waar ons in 
al drie hoof wintersporte, naamlik rugby, netbal en hokkie, in 
meeste van die gevalle aan die wenkant was.  Baie dankie aan 
al ons getroue ondersteuners wat die dag spesiaal Worcester 
toe gery het. 

LANDLOOP 
Die landloop het ’n geslaagde landloopoefenkamp gehou.  
Daar is tans ’n groot aantal atlete wat Woensdae aan die 
ligas deelneem. Ons skool het van die meeste atlete wat 
aan die ligawedlope deelneem.  Die atlete oefen hard en die 
vrugte van hul harde werk word gepluk aangesien ons atlete 
gereeld onder die top 10 eindig. Ons atlete staan ‘n baie 
goeie kans om vir die Noord-sonespan te kwalifiseer.

HOKKIE 
Die seunsspanne speel hierdie jaar in die B-liga en het baie 
goeie uitslae. Ons probeer ook buiten ons ligawedstryde ook 
wedstryde teen skole in die A-liga en premier-liga speel ter 
voorbereiding vir interskole.  

Die dogtersspanne speel weereens in die Premier-liga. Vir 
’n baie jong span vaar die Premierspan baie goed. Baie 
geluk aan die Premierspan wat ’n geslaagde SPAR TOP 
8 DOGTERSFINALETOERNOOI gehad het.  Die beste agt 
premierdogterspanne in die Wes-Kaap het deelgeneem. Ons is 
baie trots op ons dogters.   

Baie geluk aan die volgende dogters wat gekies is om die 
WP-dogtershokkiespanne te verteenwoordig: Melissa Brand 
(o.16 WP-sonespan), Daniella Voight (o.16A WP-span), Sa’diyah 
Harmse, Doné Brand en Marlize Oosthuizen (o.18 WP-
sonespan. 

Baie sterkte aan die premierspan wat volgende kwartaal aan 
die Brothers Internasionale Hokkietoernooi deelneem.

RUGBY 
Die rugbyseisoen het reeds vroeg in Maart vir die o.19A’s 
begin met die Boland Landbou Rugbydag. Daarna het 
die A-span by die Brackenfell Sportdag gespeel. Hierdie 
geleenthede was goeie voorbereiding vir die A-spanne se 
toere in die Maartvakansie na die volgende bestemmings: 
o.14 - Paarl Gimnasium, o.15 - Kwaggaweek in George, o.16 
- Paarl Gimnasium, o.19 - Oakdale. Verskeie welslae is by 
hierdie toere behaal.

Soos in die vorige seisoene, speel Hoërskool Bellville weer 
in die Premier B-liga omdat ons agt tot twaalf spanne op 
die veld kan stoot: Twee spanne in die o.14-, o.15- en 
o.16-ouderdomsgroep, en drie spanne by die o.19-groep. 
Gemengde welslae is sover deur die seisoen behaal. Melding 
moet wel gemaak word van die o.19A-span wat tot dusver ’n 
baie goeie seisoen beleef en nog net twee wedstryde verloor 
het.

Baie geluk ook aan Kyle Milford wat die WP o.18 
Akademierugbyspan gaan verteenwoordig tydens die 
vakansie, en ook aan een van ons eerstespanafrigters, mnr. 
Maxwell Stoffels, wat aangewys is as die agterlynafrigter 
van die WP o.18 Akademiespan. 

Gedurende die Junie/Julie-vakansie gaan die A-spanne 
deelneem aan verskeie rugbyweke. Die o.14A tot o.16A’s 
speel by die Land Rover N1 Stad Junior Rugbyfees 
aangebied by Brackenfell. Die o.19A-span speel by 
Hoërskool Swartland se Wintertoernooi. 
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SPORT

NETBAL 
Gedurende die April-vakansie het die A-netbalspanne 
baie suksesvolle netbalkursusse en toernooie in die Paarl 
bygewoon.  Daar was nog nie baie netballigawedstryde 
hierdie kwartaal nie as gevolg van die WP/Wes-Kaap 
netbalproewe en TOP Skolenetbaltoernooi. 

Baie geluk aan die o.17A-, o.16A- en o.14A-spanne wat 
deurgedring het na die TOP Skolenetbal se Wes-Kaap finaal 
by De Kuilen. 

Die volgende dogters gaan tydens die vakansie Wes-Kaap- 
en WP-spanne verteenwoordig: 
Wes-Kaap: 
o.18 Nadine Hayman en Caitlin Winterbach 
o.14 Elsune Cloete en Carla Combrink

WP: 
o.14 Chané Kitching 
o.15 Ziané Faber 
o.16 Anzelle Fourie  
o.17 Leane Kidd-Anderson, Kaylynn-Joy Brand,  
 Marzanne Fivaz en Corné Schreuder 
o.18    Adri-Jo Waterboer 

Baie geluk aan al hierdie speelsters, hul afrigters en ouers. 

SKAAK 
Hierdie jaar is daar ’n groot belangstelling in skaak. Ons het 
’n A-span wat Vrydae ligawedstryde speel en gemengde 
welslae is behaal. Carlo Louw het SA-kleure in skaak 
gekry en is gekies om deel van die SA o.16-span vir die 
Statebondspele te wees. Baie geluk, Carlo!

BOOGSKIET 
Boogskiet vorder goed en ons het ’n groepie leerders 
wat elke Dinsdag oefen en elke tweede Saterdag aan ’n 
kompetisie deelneem. Ons het gereeld leerders wat onder 
die top 10 eindig. 

BERGFIETS 
Leerders kry die geleentheid om tydens oefening verskeie 
tegnieke aan te leer om hul tegniese ryvermoë te verbeter. 
Die eerste SPUR-wedren was die kwartaal en die leerders 
het baie mooi gelyk in hul nuwe fietsryklere. 

GHOLF 
Ons het die jaar ’n klomp kranige gholfers wat Maandae 
aan die WP-skolegholfliga deelneem. Ons roteer die spelers 
sodat almal die geleentheid kry om te speel. Hulle het nog 
nie een wedstryd verloor nie. Daar is ook van die spelers wat 
die geleentheid aangegryp het om Woensdae gholflesse by 
Pure Motion Golf Academy by die Durbanville Gholfklub te 
ontvang. 

ALGEMEEN 
Een van Hoërskool Bellville se sterk punte is die veelsydigheid 
en uitnemendheid van die leerders wat aan sport deelneem, 
maar dit bied ook uitdagings. Ons het baie leerders 
wat uitstaande sportmanne/vroue in ’n somersport- en 
wintersportkode is. Die oorgangstydperk tussen die kodes is 

klein tot geen. Ons kom agter dat die sportsterre uitgebrand 
raak en wanneer hulle op hul beste moet wees, is hul moeg 
of beseer. Ons het toe hande gevat met NL Sport.  

NL Sport is ’n program wat afrigters in staat stel om atlete 
te monitor.  Die program vergelyk die atleet se akute en 
kroniese werkslading met mekaar, om sodoende afrigters te 
waarsku wanneer ’n atleet ’n hoë risiko het om ’n besering 
op te doen.  NL Sport bevorder ook kommunikasie tussen 
afrigters en atlete. Oefenprogramme kan ook deur middel van 
die “app” aan spelers gestuur word.  Dit gee ook terugvoer 
aan afrigters oor huidige en nuwe beserings.  NL Sport 
bied afrigters die geleentheid om atlete se fiksheidsvlakke 
te monitor en spelers met mekaar te vergelyk.  Sodoende 
kan daar ’n databasis vir ’n spesifieke span opgebou 
word.  Hierdie program maak dit moontlik vir afrigters van 
verskillende sportkodes om te sien hoe hoog of laag ’n ander 
sportkode se werkslading is vir wanneer ’n atleet meer as 
een winter- en somersport beoefen.

Ons gaan die projek eers net met die wintersportkodes se 
eerste spanne en een junior netbalspan loods om te sien 
waar dit aangepas kan word om by ons skoolmodel te pas. 

Baie dankie aan al die afrigters vir ure se beplanning en 
afrigting. Die ekstra myl wat julle vir Hoërskool Bellville stap, 
word opreg waardeer. ’n Spesiale dank aan die afrigters 
wat ‘n gedeelte van hul vakansie opoffer vir toernooie en 
oefenkampe.

Baie dankie aan al die sportdeelnemers vir hul lojaliteit, harde 
werk en skooltrots waarmee hulle oefen en wedstryde speel. 
Dankie aan die ouers en vriende van Hoërskool Bellville vir 
hulle ondersteuning. 

Ons wil graag ’n beroep doen op leerders wat aan sport 
deelneem om nie in die middel van die seisoen te besluit 
om op te hou speel nie.  Daar is leerders wat besluit om op 
te hou as hy/sy nie vir ’n A-span gekies word nie of as die 
speler na ’n laer span geskuif word.  As gevolg van leerders 
wat nie meer wil speel nie, gebeur dit dat spanne nie 
meer wedstryde kan speel nie. Indien spelers ophou speel, 
benadeel hy/sy nie net homself nie, maar ook al sy/haar 
spanmaats. Indien ’n leerder sy/haar plek in ’n A-span verloor 
het, moet ouers leerders ondersteun om harder te oefen 
en te baklei om sy/haar plek terug te kry.  Om leerders te 
ondersteun in hul besluit om op te hou, help hulle glad nie.

Daar is leerders wat nie aan enige buitemuurse aktiwiteite 
deelneem nie. Hoërskool Bellville se uitgangspunt is dat ’n 
betrokke kind ’n gelukkige kind is.  Motiveer u kind om aan ’n 
aktiwiteit deel te neem.

Ons sien uit na die hoogtepunt van die winterseisoen, die 
interskole teen DF Malan wat sal plaasvind vanaf 12 tot 17 
Augustus. Moenie hierdie groot geleentheid misloop nie!

PRETSTAP 
14 SEPTEMBER  
5km en woefiestap 
Moet dit nie mis nie!
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TERREIN EN PROJEKTE

TERREIN EN FASILITEITE 
Sedert die begin van 2019 is daar verskeie pogings aangewend 
ter verbetering van die skool se fasiliteite. Hoërskool Bellville 
het ’n enorme groot terrein wat dus baie aandag en fondse 
verg.

Al die velde is vroeg in die eerste kwartaal na aanleiding van 
grondtoetsings en waterontledings met ’n spesifieke kunsmis 
en kompos behandel. Tesame daarmee is ’n nuwe grassny-
implement en kunsmisstrooier aangekoop. 

Beide die seuns- en dogtersbadkamers in die B- en F-gange 
is van munisipale water ontkoppel en gebruik tans boorgat 
water. Die totale munisipale waterverbruik per dag het 
gedaal van ongeveer 40KL na slegs 6KL per dag. Dit is ’n 
reusebesparing, maar ons pleit dat ons steeds beter kan doen 
as skool en gemeenskap. Alle water en elektrisiteit word streng 
deur elektroniese lesings gemonitor om te verseker die skool 
optimaal funksioneer en nie geld vermors nie.

Alle buiteligte teen die hoofgebou en rugby-kleedkamers is 
vervang met hoësterkte LED-vloedligte. Tans is die skool besig 
om stelselmatig in ’n vierfaseprojek alle fluoressent-ligte 
om te skakel na LED. Die moontlikheid van ’n 80KW PD-
sonpaneelkragstasie word ook ondersoek.

SEKURITEIT 
Ongeveer ’n jaar gelede was daar ’n groot omwenteling met 
betrekking tot sekuriteit by die skool. Daar is ’n merkbare 
verbetering in die algehele veiligheid, alhoewel daar 
natuurlik struikelblokke is. Ons doel met die maatreëls is 
die veiligheid en sekuriteit van ons leerders, personeel en 
bates. 

Skole word die afgelope tyd geweldig deur misdaad 
geteiken. Om hierdie rede probeer ons pro-aktief optree. 
Vanaf 17 Junie 2019 sal ’n nuwe kontroleringsisteem 
gebruik word by die hoofhek, naamlik “At the gate”. Alle 
voertuie (selfs dié met ’n toegangskyfie) en voetgangers 
wat die skool wil betree, sal hul motorlisensie en ID of 
bestuurslisensie moet toon, waarna die wag dit met ’n 
elektroniese toestel sal skandeer. 

Alle inligting word deur die POPI-wetgewing beskerm en 
is nie beskikbaar vir die skool of sekuriteitsmaatskappy 
nie. Indien ’n insident plaasvind, kan die skool die 
nodige inligting aanvra vir verdere ondersoek. Sekere 
identiteitsdokumente kan met ‘n inklok-stelsel gekoppel  
word wat die wag sodanig sal inlig. Hierdie sisteem maak 
dit moontlik om presies te weet wie op die terrein is en tye 
te kontroleer.
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FitGen is trots om die leerders van Hoërskool Bellville te help 
presteer op die sportveld sowel as die klaskamer, 

met ons wye reeks produkte wat spesiaal geformuleer is 
om jong liggame van 8 tot 18 te help om die pas aan te gee.

Vir meer inligting kontak Charl Kruger

083 556 3632
charl@fitgen.co.za

HOËRSKOOL BELLVILLE
Sedert 1937 - Gereed vir Alles


