
 
 
 
 
 

6 Junie 2022 
 

Geagte Ouers 
 

Soos u almal reeds teen hierdie tyd weet, vier die Hoërskool Bellville vanjaar sy vyf en tagtigste 
bestaansjaar. As oudste skool in die noordelike voorstede het ons die jaar begin met ‘n optog waaraan 
die hele skool deelgeneem het. Die optog was vanaf die plek waar vandag se polisiekantoor staan (die 
eerste skool het in 1937 daar begin) via Northlink College (waar die tweede skool was) en het by ons 
huidige perseel geëindig. 
 
In Augustus word hierdie feesvieringe voortgesit met Die Vallei van Konings, die grootste musiekblyspel 
wat ons skool nog ooit aangebied het, met meer as 200 leerders wat daaraan deelneem.  
 
Die Vallei van Konings is ’n verhaal in drie bedrywe wat afspeel in moderne en antieke Egipte.  Dit is ’n 
storie wat die verbeelding aangryp en al die emosies van liefde, passie, moord, oorlog en afguns insluit. 
 
Die soliste, koorlede en orkes oefen al sedert die begin van die jaar.  Daar sal 8 vertonings wees vanaf 
Woensdag, 10 Augustus 2022, tot Woensdag, 17 Augustus 2022. 
 
Om so ‘n groot produksie van stapel te stuur moet ons staatmaak op die skoolgemeenskap om ons te 
ondersteun deur middel van kaartjieverkope. Dit bied ook aan almal in die skool die geleentheid om die 
skool te bemark. 
 
Ons gaan dus van elke leerder verwag om in Junie en Julie twee kaartjies vir die musiekblyspel te 
verkoop. Ons hoop dat ons op elke leerder en ouer kan staatmaak om ons te ondersteun. 
 
Die proses sal soos volg verloop: 
 
1. Elke leerder kry twee kaartjies wat hy/sy moet verkoop gedurende Junie en Julie. 
2. Die kaartjies kos R120,00 elk. 
3. Die volgende betalingsopsies is moontlik: 

• Karri-toep 

• EFT: Absa, HS Bellville, rekeningnommer: 1450390077, verwysingsnommer:  VVK en  
  selnommer. 
4. Hierdie kaartjie moet baie mooi opgepas word, omdat dit gebruik word om gelde in te betaal. 
 Indien die kaartjie wegraak, is u vir hierdie geld verantwoordelik. 
5. Vir plekbespreking(s) moet u die bewys van betaling en die aangehegte kaartjies na Finansies bring. 
6. Leerders, wat meer kaartjies wil koop, kan nog kaartjies by die bemarkingskantoor gaan afhaal. 
7. Besprekings kan vanaf Maandag, 13 Junie 2022, gemaak word. 
8. Daar sal ook op 10 Augustus ‘n middagvertoning wees, maar die kaartjies word eers vir laerskole en 

ouetehuise beskikbaar gestel. 
 

 Ons vertrou dat ons op u ondersteuning kan staatmaak. 
 Paratus ad Omnia 
   
 
 Deon du Plessis 
 SKOOLHOOF  



Hierdie kaartjie moet soos goud bewaar word omdat dit gebruik word om gelde in 

te betaal.  Indien dit wegraak is u vir die geld verantwoordelik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARRI-TOEP VIR NUWE GEBRUIKERS SLEGS VIR VALLEI VAN KONINGS 
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Prys:      R120 

 

Hierdie kaartjie is slegs vir 

administratiewe gebruik.  Wanneer 

die kaartjie gekoop is moet dit nog 

steeds ingeruil word vir ‘n 

bespreekte sitplekkaartjie wat 

afgehaal moet word. 
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