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Beste ouers/voogde                                                                                                                           27 Maart 2014 
Neem asb. kennis van die volgende inligting: 

“Tempus fugit” die ou geykte Latynse term wat beteken dat “tyd vlieg”, is die 
eerste gedagte wat by my opkom terwyl ek hier skryf. ‘n Propvol kwartaal met 
die een hoogtepunt na die ander.  Paarl-skool se suksesverhaal is ‘n direkte gevolg 
van die Here se seën wat op ons rus. 
Graag wil ek namens my en my vrou Elsabé een en almal bedank vir u 
ondersteuning en liefde waarmee ons ontvang is, veral tydens my onbeplande 
siekteverlof. 
Ek het grootgeword in ‘n huis waar my ma ons verjaarsdae baie spesiaal gemaak 
het. Nooit in my wildste drome het ek gedink dat ek ooit my verjaarsdag so kon 
vier soos die afgelope week nie. Nee, my ma het niks hiermee te doen gehad nie! 

Baie dankie aan een en almal wat my verjaarsdag so spesiaal gemaak het. Ek waardeer elke gebaar – klein of groot! Ek 
is so bevoorreg om deel van Paarl-skool te wees. Dankie!  
Graag wil ek ook aan u as ouers terugvoer gee oor Paarl-skool as bronnesentrum. Soos u dalk weet is die onderwys 
goed op pad om die mylpale in Witskrif 6 te bereik. Een van die mylpale is om skole soos Paarl-skool ‘n prominente rol 
te laat speel in die ondersteuning en opleiding van personeel en ouers in hoofstroomskole waar daar leerders is met 
soortgelyke behoeftes as by Paarl-skool. 
Tydens ons Opedag wat deur mevv Elizette Nel en Jo Coetzee gereël en aangebied is, het ons reeds ‘n positiewe stap in 
die regte rigting geneem. Die positiewe terugvoer wat ontvang is dien as ‘n pluimpie vir hierdie twee dames. Dankie ook 
aan mev Carmelita Jacobs wat hulle bygestaan het met die reëlings. 
Ek sal u sporadies op hoogte hou met aksies wat ons gaan loods om ons nog verder as bronnesentrum uit te bou. 
Laastens wil ek inligting deurgee in verband met die Ouer-Onderwysersvereniging (OPV). Soos in die geval by baie skole 
is die hoofdoel van die OPV om fondse vir die skool in te samel. Die Paarl-skool Ontwikkelingstigting (PSOS) het egter 
hierdie funksie oorgeneem, wat daartoe gelei het dat die OPV moes herbesin oor die rol en verantwoordelikhede van 
hierdie vereniging. Die slotsom is dat daar ‘n definitiewe behoefte vir ‘n OPV bestaan, maar dat daar eerder gefokus 
moet word op die sosiale interaksie tussen ouers en personeel eerder as fondsinsameling. Die PSOS het ‘n nuwe 
benadering geloods waar ouers hulle verbind tot fondinsamelingsprojekte en nie net dien op ‘n fondsinsamelingskomitee 
nie. As hoof van Paarl-skool wil ek ouers/vriende van die skool aanmoedig om hierdie nuwe benadering van 
betrokkenheid by fondsinsameling asook  die OPV se sosiale geleenthede te ondersteun.  
Ek vestig u aandag op die Tweede Kwartaal se program met die baie vakansiedae asook Stemdag op 7 Mei! 
‘n Wonderlike vakansie word u toegewens en geniet u kind! 

Ondersteun asseblief hierdie 
fondsinsamelingsprojek. Ons 
moet 750 kaartjies verkoop. 

 

Op 20 Februarie het die emosionele versorgingskomitee 'n baie 
suksesvolle ouer-ondersteningsgeleentheid aangebied. Die spreker 
was Ds. Johannes Nortier en die tema 
was Vlieënde Varkies - 'n opgewonde 
verduideliking wat ons help om sekere 
aspekte van ons kinders se ontwikkeling 
beter te verstaan. Daar was heerlike 
verversings vir ouers en toesig en ietsie 
te ete is vir die kinders voorsien. 

CSV KAMP - 11-13 APRIL 

Onthou asseblief die 

afskeurstrokie vir die kamp! 



Donnalucia de Villiers, Sandisiwe Ntabeni, Marné 
Geldenhuys; Tasreeq Adams en Nico Smit gaan Paarl
-skool verteenwoordig as deel van die Westelike 
Provinsie-span by die jaarlikse Suid-Afrikaanse 
Kampioenskappe vir Fisies Gestremdes. Hiierdie atlete 
gaan aan die baan- en velditems deelneem. Carl 
Schoeman; Matthew Brooks en Tasreeq Adams gaan 
aan fietsry deelneem. Die kampioenskappe vind plaas 
vanaf Maandag 31 Maart – Woensdag 2 April by die  
Coetzenburg Stadion in Stellenbosch. Sien die 
aangehegde plakkaat. Kom ondersteun ons atlete en 
provinsie by hierdie gesogte byeenkoms. 

 

Saam met Christen-vroue van oor die wêreld het 
Paarl-skool se dogters en damespersoneel ook 
deelgeneem aan die Wêreldbiddag vir vroue op 7 
Maart. Hierdie keer was baie besonders, omdat ons 
in die tuin bymekaar was. Met duiwe wat oor ons 
vlieg het ons gehoor dat die Lewende Water ons 
laat groei. Elkeen is daar weg met n boontjie-pit om 
te gaan plant en n boekmerk om die geleentheid te 
onthou. 

Nathan Marks het deelgeneem 
aan die Wes-Kaapse Hoërskool 

Atletiek Kampioenskappe in 
Oudtshoorn. Hy het deelgeneem 
aan die 400m en 800m en 4de 

geëndig met ‘n tyd van 55,15 

sekondes. 

Morné Soule (regs) in Gr 6E is deel van 
die Westelike Provinsie fietsryspan en hy 
het deelgeneem aan die o/14 10km 

tydtoets en die 63km padresies. Hy het ‘n 

brons medalje verower in die tydtoets en 
4de gekom in die padresies. Hy is gekies 
om die Westelike Provinsie in Oudtshoorn 

te verteenwoordig in Julie.  

Henco Hanekom Gr 9A het silwer 
en brons medaljes verower by ‘n 

karate kompetisie.  

Louis Jacobs het die naweek 
deelgeneem aan die SA toutrek 
kampioenskappe in George. Hy 
is deel van die Paarl se 560kg 

boots span. Hulle het 4de 
geëindig in die kompetisie.  



Die Werksvoorbereidingsklas het hul kruie-oes vir die somer 
gevier. Hulle het hul ouers genooi vir ‘n teetuin-partytjie. 
Daar was reeds vroeg-oggend heerlike muffins gebak om 
saam met ander verversings aan te bied. Kleurvolle 
handgemaakte vlaggies en pienk tooisels om die bome het 
die kruietuin vrolik opgekikker. Die leerlinge se 
handgemaakte produkte was uitgestal en te koop aangebied. 
Die Basil pesto was veral ‘n treffer. Die ouers was saam 
met hulle kinders trots op die kwartaal se harde werk.  

Paarl-skool groete 
 
 
S. Kruger 
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