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vir meer inligting oor die Covid
-19 virus
https://sacoronavirus.co.za/

UIT DIE HOOF SE KANTOOR
Geagte Volkieouers en -leerders
Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) se riglyne
rakende die akademiese program vir die res van 2020, dui
aan dat die heropening van skole in fases sal geskied.
Sodra die DBO besluit wanneer die skole heropen, sal dit
op al die nodige platforms aan u deurgegee word (meer
oor die akademiese program later in die brief)
Ek wil graag al ons Volkieouers bedank vir hul volgehoue
ondersteuning en mobilisering van ons leerders tydens
die inperkingstyd . Ek glo u het u kind die afgelope vier
weke beter leer ken en dat u die onderwysstelsel weer sal
waardeer as ons in volle swang is.
Groot waardering aan die onderwysers wat die ekstra myl
geloop het om leerinhoud elektronies gedurende die tyd
aan ons Volkies beskikbaar te kon stel . Ek glo vas dat die
leerders wie deurentyd betrokke was, se akademiese prestasies hierdie jaar beter gaan wees. Harde
werk in die klaskamer lê wel voor vir die volgende paar weke.
Ouers, ons sal met riglyne van die Departement in samewerking met ons komitees u kind veilig hou en
sorg dat die akademiese jaar ‘n sukses gaan wees.
Hoër Volkskool Heidelberg se mooi terrein en pragtige geboue is leeg en karakterloos sonder ons
lewendige, positiewe en vriendelike leerders. Volkies, ek sien uit om julle weer by die skool te sien.
In Ps. 127:1 staan: “As die Here die huis nie bou nie, bou die bouers ‘n bouval wat enige oomblik
inmekaar kan stort.”
Volkieouers en -leerders, ek glo vas dat Hoër Volkskool Heidelberg op die regte Fondament , nl. ons
Here Jesus Christus, gebou is.
Onthou “ elke donker wolk het ‘n silwer randjie !“
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AKADEMIESE PROGRAM
Datums en riglyne met betrekking tot die infasseringsbenadering van die DBO, sal aan u deurgegee
word.
Hoër Volkskool is in die “wolk”! Onderwysers en leerders maak van die Microsoft Office One Drive
program gebruik om eenvormigheid te verseker. Die platvorm was ‘n nuutjie vir vele onderwysers,
ouers en leerders. Die stelsel verloop nou glad en daar was teen 23 April 2020 reeds oor die 900
vouers gelaai.
Die aanlynstelsel het tans ten doel om Volkieleerders akademies gestimuleerd te hou met
skoolwerk wat hulle op ‘n normale skooldag sou ontvang. Dit vervang egter GEENSINS die
interaksie of kontaktyd tussen die onderwyser en leerder in die klaskamer nie.
Wanneer ons leerders terugkeer skool toe, sal basiese skoolreëls geld. Volle skooldrag moet gedra
word. Afwesighede moet tot die minimum beperk word.
VOORSORG TEEN BESMETTING TYDENS SKOOLURE
Alle personeel en leerders op die skoolterrein sal verplig wees om gesigsmaskers te dra.
Handreinigers sal verskaf word en leerders met griep- of verkoue simtome sal nie op die terrein
toegelaat word nie.
Net leerders wat by die skool mag wees, sal op die skoolterrein toegelaat word . ‘n Sentrale, enkel
ingang sal gebruik word. Afstand tussen leerders moet gehandhaaf word en fisiese kontak is
ontoelaatbaar.
Daar sal duidelike riglyne vanaf die Departement van Onderwys aan Hoër Volkskool gegee word.
OPEDAG VIR VOORNEMENDE VOLKIES
Sodra ons meer sekerheid het oor die
aanlynregistrasie vir 2021 en
heropening van skole, sal daar met u
gekommunikeer word .
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NUWE PERSONEEL
Ons verwelkom twee nuwe personeellede by ons Volkiefamilie. Mag julle tyd as onderwysers hier
vervuld en geseënd wees!




Mnr. Francois Rall: Gr.10 en 12 Rekeningkunde
Mnr. Rall was vir 23 jaar in die korporatiewe wêreld werksaam waar hy
waardevolle ervaring in die finansiële sektor opgedoen het. Hy was die
afgelope drie jaar betrokke by Hoërskool Drie Riviere waar hy EBW en
Rekeningkunde aangebied het. “Dit is vir my 'n voorreg om by Volkies in
te skakel en ek sien daarna uit om die nuwe avontuur op my lewensreis
hier te begin!”
Me. Es-Marelda Kemp: Gr.11 Rekenaar Toepassings Tegnologie
Me. Kemp begin haar onderrig-loopbaan in 2015 met haar studies by die
NWU deur B. Ed - Senior en VOO fase te studeer. Me. Kemp se boodskap
aan ons Volkies is: “As 'n spontane, hardwerkende en reguit mens sien ek
myself voort as 'n goeie onderwyser van Volkies, iemand wat saamwerk
in die skool en sy gemeenskap. Ek sal loer en in die skaduwees werk, om
die lig uit ander te bring, want een moet anders wees om die beste na
vore te bring.”

SPORT
Die tweede- en derdekwartaal ligas by Volkies is vir eers gestaak . Ons ontvang direkte opdragte van
die DBO.
Ons doen ‘n beroep op elke Volkiesportseun en -dogter om hulself onder die moeilike
omstandighede fiks te hou .
VRAELYS EN OPNAME AAN VOLKIEOUERS
Ons wil graag u as ouer se terugvoer kry rondom die gebruik van One Drive, en wil u vra om
2 minute te neem en op die onderstaande skakel te druk waar u ‘n vraelys moet invul.
U samewerking in die verband sal waardeer word.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d97aqie_3kq4ngCgMhE0rDzGZuxv1dAoaN5OmIhGcFUM0xJREtURDVVSTg5VjdWTUs5QUQxS1VVMSQlQCN0PWcu
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Liewe mede Volkie-leerders,
Ek het gehoop dat teen die tyd ons
herenig sou wees, maar die Covid-19
pandemie het dit verhoed. In hierdie tyd
is dit moeilik om die silwer randjie van
die inperkingstyd te sien, maar een ding
is seker… daar is wel ‘n silwer randjie!
Ons vergeet so maklik van al ons
seëninge as ons net op die negatiewe
fokus. Wees dankbaar vir die mense
rondom jou, al maak hulle jou partymaal
bietjie mal! Wees dankbaar dat jy gesond
is, want daar is al baie mense wat hulle
geliefdes verloor het.
Onthou ook dat selfdissipline in hierdie
tyd baie belangrik is! Volkies, dit is nou
die tyd om hard te werk, om uit te haal
en te wys. Elke dag is ‘n nuwe
geleentheid om jou beste te doen en in
liefde te leef teenoor die mense rondom
jou. Baie van ons voel onseker oor die
toekoms, maar onthou ons Hemelse
Vader is altyd by ons, Hy sal ons nooit
verlaat nie en Hy gee vir ons krag.
Spreuke 3:6 sê: “Ken hom in alles wat jy
doen en Hy sal jou die regte pad laat
loop.”
Dít is die silwer randjie!!
Groete,
Hannelise
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Geliefde Volkies.
Ek deel graag ‘n greep uit ‘n ware verhaal van Ted
Rodgers wat gaan oor homself, ‘n vegvlieënier, wat
saam met sy vriend ‘n plan beraam het om die vyand
te uitoorlê. Die plan was dus dat, sodra die vyand
agter hom in die regte posisie was, hy sy vliegtuig
vinnig moes optrek, oor rol in ‘n afwaartse beweging
sodat hy agter die vyand kan opeindig. Hy doen toe
ook presies wat beplan is, behalwe dat tydens die
beweging waar hy moes oor rol, hy beheer oor sy
vliegtuig verloor het. So tuimel hy toe in ‘n afwaartse
spiraal grond toe. Hy het alles moontlik probeer om
die vliegtuig te stabiliseer, maar elke poging was
onsuksesvol. Later sou hy vertel dat in daardie
oomblik van angs en vrees alles doodstil geraak het
en hy die Heilige Gees kon hoor sê: “Haal jou hande
van die kontrole af!” Hy het alles laat gaan en sy
hande bo sy kop gehou. Meteens het die vliegtuig
ophou tuimel. In daardie oomblik kry die vliegtuig
weer beheer en trek homself op voor dit die grond
tref.
Net so vergelyk ek ons huidige situasie met hierdie
gebeurtenis. Die hele wêreld is in ‘n afwaartse
spiraal, maar in hierdie chaos is God in beheer en
ons moet Hom laat beheer...
“In this world you will have trouble” (John 16:33)
Hy sê dat hierdie wêreld moeilik gaan wees en dat jy
deur moeilike tye gaan struikel. Alles gaan nie net
gelyke paaie wees nie. Erens gaan jy ook in ‘n
afwaartse spiraal wees. Maar Hy sê dan verder: “But
take heart, I have overcome the world” (John 16:33)
Hy het oorwin en ons kan gerus wees as ons die
antwoorde vir moeilike omstandighede by die Here
gaan soek. Want Hy het OORWIN
“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles
julle begeertes deur gebed en smeking en met
danksegging aan God bekend. En die vrede van God
wat alle verstand te bowe gaan, sal oor hulle harte
en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”
(Fil 4:6-7)
Groete
Ethan
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VOLKIEBERADER
Me. Adri van Niekerk verskaf die afgelope 6 jaar al beradingsdienste aan ons Volkieleerders.
Me. van Niekerk het 32j aar ervaring as landdros waarvan 20 jaar in die Kinderhof was, en dit het
haar toegerus met genoegsame ervaring van kinders en hul probleme. Me. Van Niekerk sê dat
“geen beradingsessie aangepak kan word sonder die hulp en leiding van die Heilige Gees nie. Ek
staan telkens in verwondering oor die deurbrake wat NET die Here kon bewerk.”
Die woorde van Frederick Douglas (1855) “ It is easier to build strong children than to repair broken
adults” is haar inspirasie om te help om emosioneel sterk kinders die wêreld in te stuur. Haar
uitgangspunt met elke leerder wat voor haar sit, is: “DON’T LOOK AT THE FRUIT…GET TO THE
ROOT”, omdat die wortel (oorsprong) seergekry het, dra ons slegte (seer) vrugte soos aggressie,
woede, minderwaardigheid, vrees ens.
Twee van die mees algemene probleme volgens me. Van Niekerk waarmee leerders worstel is vrees
en verwerping. Elke persoon se grootste begeerte is die van aanvaarding, erkenning, om raak gesien
te word …“To belong”.
Indien ‘n kind nie bogenoemde ervaar nie, beleef hulle verwerping in ‘n mindere of meerdere mate
en wend hulle, hul SOMS na negatiewe gedrag soos rebellie, woede, seksuele verhoudings,
inskakeling by verkeerde groep vriende ens.
Oorwegend is die probleem dat kinders ‘n sekere persepsie het van ‘n situasie of ‘n gebrekkige
kennis het van die situasie. Die probleem vererger wanneer die kind se persepsie nie reggestel word
nie. Die kind se persepsie word naderhand sy/haar waarheid en leef hul voortdurend vanuit daardie
“waarheid” wat emosionele “trauma” of wangedrag tot gevolg het.
Dis belangrik dat persepsies geïdentifiseer word en gekonfronteer word met die werklike waarheid.
Waar ‘n kind bv. van oordeel is die ouers trek ‘n ander kind voor en is minder lief vir hom/haar,
MOET hierdie persepsie, doelbewustelik reggestel word deur woord en daad. Dit gaan vereis dat
ouers moet kennis neem van opmerkings wat hul kind soms links en regs in die verbygaan rondgooi.
Hierdie persepsie kan verander word deur bv. die kind se opinie te vra, hom/haar te betrek by
gesprekke en moeite te doen om die kind te komplimenteer. Selfs al is hierdie kind, die “moeilike en
eenkant kind” in die huis, sal ‘n opregte kompliment, ‘n opregte dankie vir die een enkele ding, wat
die kind wel reg doen, sy/haar persepsie van “ek is ongeliefd” verander.
Ek wil graag ouers motiveer om juis in hierdie tyd van inperking, moeite te doen om vas te stel wat
hul kinders dink en beleef rakende hulle plek in die huishouding, in die vriendekring asook in
klasverband. Indien u agterkom, u kind het ‘n negatiewe emosie/ ervaring en u dit nie na wense kan
aanspreek nie, kan u my gerus kontak by 079 030 3353. Ek sal telefonies help waar ek kan of u
verwys na ‘n professionele persoon wat as “essential services” geag word.
Mag u as gesin, in hierdie tyd van inperking, heerlike “memories’’ maak van kerslig etes,
bordspeletjies en diep gesprekke wat u kinders eendag aan hul kinders gaan oordra.
Seënwense van huis tot huis.
ADRI VAN NIEKERK

