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Albert Einstein het eens gevra:
"Waarom moet ek probeer om enige iets te
onthou as ek alles in 'n boek kan lees?"
Ek dink dis hoe elkeen van ons Volkies in
hierdie grendelstaat gevoel het. Waarom die
nodigheid om al hierdie werk te doen, terwyl
dit dan in die boek staan? Ten einde laaste is
dit toe maar gedoen, natuurlik met heelwat
aanmoediging (en loesings) van die ouers af.
Elke leerder ervaar gemengde gevoelens
aangaande hierdie teer kwessie, want
alhoewel ons wil tuis bly, mis ons ons vriende.
Alhoewel ons nie wil terugkeer skool toe nie,
besef ons dat selfdissiline baie nodig is om
aanlyn onderrig 'n sukses te laat geniet.

Konstante keuses moet gemaak word, soos:
"Was ek nou skottelgoed, of doen ek
wiskunde?" en "Doen ek Afrikaans of kyk ek 'n
fliek?" Onsekerheid is 'n welbekende gevoel,
veral in hierdie tyd waarin ons onsself tans
bevind.
Gelukkig hou ons Hemelse Vader deurentyd
Sy wakende oog op ons. Daarby het ons
fantastiese onderwysers wat dit vir ons so
maklik as moontlik probeer maak! Ja-nee,
Volkieland is beslis die beste plek om te wees,
selfs al kan ons nie fisies "daar wees" nie.
Immergroen
Volkiebloed
is
aanmekaar bind in hierdie tyd!

wat

Volksie bl. 1

ons

VIR
NA

NOU,

Nuwe ge-nerasie? Maskers, eerder as die "ALIENS", het dit reg
gekry om die wêreld oor te neem,
Wie weet dalk dra hulle dit ook...

VERANDER

VASGEKLOU!

Ek swem soms in 'n oseaan vol
gedagtes oor my skoolwerk. Dit

Chloë Burger

voel abnormaal om tuis te werk
met

selffrustra-sies

van

leë

oplossings. My hulp vanaf die onderwysers vorder op en af. Ek

MY KWARANTYN ERVARING:
Dis niks meer as my buurman s'n ... die nuus het ons
almal se gewoontes en gemak omgedraai. Die eerste 21
dae, het 'n droom van ‘lang na-week’ aangeskakel. Die
siekte wat soos 'n brullende leeu onver-wags swak
prooi aanvat was tog net die begin. Ek worstel, maar
dink aan die kort oomblik van verleentheid toe my
blondheid

oorge-neem

het

en

ek

met

my

alleenstaande-kaal ge-sig in die winkel ver-skyn het
omdat ek nie gesnap het waar al die vreemde kyke van
half-gesig mense vandaan kom nie. 'n Nuwe

kan

net

dink

aan

al

die

boodskappe wat hulle kry met
die wete dat ons so baie vrae kan
vra.
Ek verlang na die "ou dae"...
sonder vrees. Iemand wat my sou
wou beroof is niks, omrede dit
iets is wat mens sien kom. Maar
die onbekende dode-like siekte
wat jou kan vang, is 'n ander
gevoel van onsekerheid.
Nagklere speel 'n groot rol in my
gemaklikheid.

Alhoewel

die

masker my herrinner aan die
duidelike

oproep

tot

distansiëring,

ondui-delike

gesiguitdruk-kings

en

sug

na

suur-stof, sal ek vashou aan die
woord van God, Jesaja 43:2.

Maskers,
eerders as die
'ALIENS', het dit
reg gekry om
die wêreld oor
te neem...
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My ervaring tydens afsondering

van mense
Sonja Labuschagne
Aanlyn onderrig was nogal 'n droom vir my:
gemaklike ure, by die huis bly en makliker
Maandae. Dus, in daardie sin, is my droom
bewaarheid.
Die onderwysers het die werk aan my
deurgestuur. Die werk is goed verduidelik. Dit
was min genoeg om nie daarin te verdrink nie en
heeltemal genoeg om op datum te kon bly. Aan
die einde van die dag kon ek my eie dinge ook
doen. Deur die tyd kon ek 'n hegter band met my
troeteldiere bou. Ek het boeke gelees wat my
naam al lank uitgeroep het. Ek kon ook baie
slaap. Ek was daarom gou moeg vir alles en het
begin om planne te maak om te vlug na iewers
waar die sterre helder skyn en die lug warmer is.

Ek het mettertyd begin besef dat daar tog baie
klein dingetjies is wat skool wonderlik maak. Dit
alles het my geleer om die kleiner eenvoudiger
dingetjies in die lewe te waardeer.
Dit gaan oor 'n paar jaar nostalgie herinneringe
na vore roep.

Nou, weke later, het ek egter begin gewoond
raak aan alles wat grendeltyd ons bied, maar
hoop steeds vir ontvlugting.

'n Bedekte seën!

So lank as wat ek kan onthou was een van my
wense om in my bed te kan lê en skoolwerk
doen. Maar wie het ooit gedink dat dit op sò ‘n
manier sal waar word?
Een van die grootste uitdagings wat ek ervaar
het was om myself te motiveer om aan die werk
te kom en by studie- en skooltye te hou wat ek
vir myself opgestel het. Ek het geweet dat as ek
nie by die rooster hou nie, sal die hoop werk net
groter en groter word.

of aaklig was omdat hul nie by ander mense kon
gaan kuier nie, alles terwyl ek rustig in my bed, met
‘n koppie hot chocolate en ‘n boek in die hand gesit
het! Die alleentyd het my die nodige “recharge”
gegee wat ek so broodnodig gehad het!
Verbeel jou ‘n wêreld waar jy op jou eie tyd werk
kan doen of self jou lewe bestuur… die “lockdown”
het my beslis geleer om te prioritiseer… en dat ek
te min gesosialiseer het terwyl ek nog die kans
gehad het!

Almal kla heeltyd dat die “lockdown” te moeilik
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Covid-19
Cheney Berry
Almal weet seker wat Covid-19
is. Ons hoor aanhoudend oor
die Covid-19 pandemie. Dit is
eenvoudig iets wat almal se
lewe nou of in die toekoms gaan
beïnvloed.
Die
siekte
is
wêreldwyd en kan versprei
word
deur
respiratoriese
druppels as iemand hoes of
nies. Die Covid 19 pandemie
effekteer
maatskappye,
werksplekke,
skole
en
huishoudings.

Lekker sport ...

Dit is ‘n siekte wat koors,
moeilike asemhaling, droë hoes
en moegheid veroorsaak. Hoe
mense die siekte kan voorhoed
is om hande deeglik te was, jou
hande te saniteer orals waar jy
gaan en ‘n masker te dra wat jou
neus en mond beskerm. Die
pandemie het ‘n invloed ook op
die akademiese skool jaar,
kinders mag nie meer skool toe
gaan vir ‘n sekere tydperk nie.

Die
onderwysers
is
baie
behulpsaam deur die werk op
die internet te plaas dat die
kinders van die huis af kan werk.
Baie mense reageer verskillend
teenoor die pandemie en almal
het hulle eie mening oor wat
moet gebeur. Ons kan nie die
toekoms voorspel nie, so ons
moet dit dag vir dag vat en almal
moet net
veilig wees en hulle self oppas.

en toe ...

Megan Prinsloo
Op 1 Januarie 2020 was ons elkeen nog reg en
opgewonde vir die jaar en sy nuwe hoogtepuntoomblikke. Min het ons geweet wat op ons sal
wag. Die idees in ons kop was vol van tuisrugbywedstryde, matriekafskeid, Mnr. en Mej
Volkie, massabanke, Vinknes en... en ... en... Toe
kom COVID-19 uit nêrens uit en kom steel al
hierdie stukkies opgewondenheid van ons af
weg.
Geen sport. Geen sosiale geleenthede. Geen
matriekafskeid. Geen smiles. Geen skool.

Maar, met elke verandering kom aanpassing - en
dit is presies wat ons gaan doen: "Zoom" is van
nou af ons beste maatjie (asook die enigste plek
waar ons weer mag vol-gesigte sien). Vertonings
in nou ons vermaak. Die wêreld is nou online en
maskers is ons nuwe glimlag.
Op 1 Januarie was ons nog vol drome, visies en
planne. Dit was toe áls behalwe wat ons verwag
of beplan het. Uithou en aanhou - na elke
donker wolk kom 'n belowende reënboog (en
ons is 'after-all' besig om geskiedenis te maak)

Humor tydens die pandemie

Corica Diedericks
Humor is die manier waarop mense sin maak
van enige ramp, tragedie en ja, pandemie.
Afrikaners se nuwe woordeskat is so ‘n goeie
voorbeeld hiervan: Tydens grendeltyd is ons
vasgekeer in ons eie pesnes. Sonder oefening,
raak mens maklik inperkbeserk, daarom gaan ek
en my koronakameradons ploeterpakkies
aantrek (sweetpak-broek, plakkies en pa se
visvang-hemp…).

Dan, soos die goeie tuinhollers wat ons nou is,
maak ons is erfdraffie. Moet tog net nie kerm
dat dit vevrvelig is nie, want dan is jy ‘n koronamouna.
Al die oefening maak mens honger, en ons bak ‘n
kwarantynkoek (dis nou die een sonder meel,
eiers, suiker of botter..)
Afrikaners is plesierig, en doodkry is min. Solank
ons kan lag, is daar hoop, en lag, dit kan ons!

Vir opwarming, begin ons met sofajoga op die
rusbank terwyl ons ‘n kosprogram kyk.
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"Lockdown vraetyd"
Menishca Deudennè Senekal
Ons skool se personeel en matrieks is terug na 'n
"lang vakansie"... 'n "Lang werks-vakansie" ja ...
Hier volg die antwoorde op vrae wat 2
personeellede, juf. Wiersma en Labuschagne, en
ons hoofseun, Ethan Baird, en hoofdogter,
Hannelise Hartley, beantwoord het...

1. Wat het jy gedink en en gevoel toe

jy die eerste keer hoor ons gaan vir

3 weke in "lockdown"?

2. Wat in "lockdown"tyd het jy as

positief ervaar? Hoekom?
Juf. Wiersma:

Ek was opgewonde om by die huis en by my
gesin te wees, maar ook onseker oor wat sou
voorlȇ.

Juf. Labuschagne:

Opgewonde oor die onbekende. Ek moet bieg
dat ek ook een van die duisende mense was wat
my koskaste gaan opvul het en toiletpapier gaan
aanskaf het. Ek het lank reeds opgelees en die
statistieke dopgehou, so ek het die lockdown
verwag.

Ethan Baird:

Ek het opgewonde gevoel want dit het gevoel of
ons 'n ekstra paar weke gaan kry om te herstel
en weer onsself te vind in 'n besige wereld wat
nie stil staan vir 'n enkele sekonde nie.

Hannelise Hartley:

Die eerste keer toe ek hoor ons gaan in
lockdown wees vir 3 weke was ek in ‘n mate bly
omdat die 1ste kwartaal baie uitputtend was en
ek het gevoel ek sou goed kon uitrus in die tyd
omdat die aanvanklike vakansie net 10 dae lank
sou wees.

Juf. Labuschagne:

Die lockdown het my gedwing om tot ruste te
kom en te fokus op dit wat hemelswaardig is. Die
ervaring om elke oggend rustig te kon wakker
word, tyd te hê vir persoonlike bybelstudie en
ook saam met my kinders was ongelooflik
kosbaar. Die samewerking van die hele gesin om
in te spring en self ons omgewing skoon te hou,
beurte te maak met skottelgoed, wasgoed,
vloere was en grassny het ek as baie positief
ervaar. Die belangrikheid van die aanleer om jou
tyd te bestuur as die wêreld dit nie vir jou doen
nie, was `n baie belangrike vaardigheid wat ons
kinders moes aanleer. Die op en afgejaag agter
werk, kinders se aktiwiteite en duisende ander
goedjies het ek verseker nie gemis nie. Die
aanleer van nuwe vaardighede oor hoe om
aanlyn klas te gee en nuwe platforms baas te
raak was baie opbouend. Die ander manier van
interaksie met die kinders vir wie ek klasgee oor
selfone was ook insiggewend. Die uitreiking van
die gemeenskap na mekaar was mooi en het
hoop gegee. Die natuur wat weer bietjie kon
asemhaal, en als wat stil geword het, behalwe vir
die pragtige voëlsang.
Volksie bl. 5

Ethan Baird:

Juf. Wiersma:

Die feit dat ek weer kon rustig raak en bietjie tyd
saam met my familie deurbring was een van die
groot positiewe en ek het hierdie tyd saam met
hulle gekoester.
My 2de positief is verseker om my verhouding
met my Vader in die hemel te verbeter en nader
aan hom te kom. Mens verloor so vining rigting
in ons jong lewens sonder om eens terug te kyk
en te besef waar jy staan. Hierdie
"lockdown"=tyd het my die kans gegee om meer
tyd te spandeer aan dit wat egte waarde dra.

Om nie my ouers wat al bejaard is te kon sien
nie. Dit laat mens magteloos voel. Die onbekende
prikkel soms vrees.

Juf. Labuschagne:

Die bewustheid van die groot gaping tussen dié
wat in oorvloed leef en dié wat kripeer van
ellende het in fokus gekom. Die verlange na my
ouers en vriende.
Die onsekerheid oor die toekoms van die
onderwys en my eie kinders se onderrig en leer

Hartley Hartley:

Wat vir my positief was van die lockdown was
dat ek ‘n voorsmakie gekry het van hoe dit op
universiteit sou wees, ek het goeie selfdissipline
in die tyd aangeleer wat ek dink in die toekoms
handig te pas sal kom.

Juf. Wiersma:

Dit was wonderlik om nooit op 'n horlosie hoef
te kyk nie. Dit was rustig, geen gejaag nie.
Gesinstyd, familietyd - kosbaar om al ons
kinders weer onder een dak te hȇ. Selfs die
natuur was weer mooi, voëls het gesing en die
stilte - geen geluide van karre wat ry nie. Ook
baie geleer oor die Bybel.

3. Wat in "lockdown"-tyd het jy as

negatief ervaar? Hoekom?

Ethan Baird:

As 'n graad 12 sal ek sȇ dat daar baie negatiewes
is al dink sommige mense dalk nie so nie. In
terme van ons sosiale lewe word baie dinge van
ons af weggeneem deur tyd wat verlore gegaan
het en dit maak my en al my mede matrieks se
harte swaar.

4.

Wat

het

jy/julle

gedoen

wat

prettig was gedurende die tyd?

Juf. Wiersma:

Hannelise Hartley:

Die negatiewe aspek van die lockdown was dat
ek veral baie verlang het na al my maats, ‘n mens
is nie gewoond daaraan om so lank weg te wees
van hulle nie en daarom was dit vir my ‘n groot
aanpassing..

Ons het beurte gemaak om kos te maak - selfs
die manne het beïndruk en hul baie goed van hul
taak gekwyt. Ons het baie speletjies gespeel en
met die troeteldiere gespeel. Ons het videos en
foto's gekyk van die kinders se grootwordjare en
dit was wonderlike herinneringe en pret.
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Ethan Baird:

Hannelise Hartley:

Na 'n week binne die huis se mure is jy redelik
deur alles wat moontlik pret kan wees maar ek
het darem 'n paar goed gehad wat my besig
gehou het. Die hoogste op my lys was om al die
hoeke en draaie van die besigheids wȇreld te
leer ken en bietjie met die aandelebeurs te
worstel. 'n Klein stokperdjie wat my dae ook
beter gemaak het is 'n boks met 'n paar snare en
'n paar drukke om op ritme te bly.

Definitief die interaksie van mense, al is daar
nou baie regulasies wat gevolg moet word is dit
steeds so lekker om almal weer te sien

Juf. Wiersma:

Die interaksie met kollegas, vriendinne en
leerlinge.

Juf. Labuschagne:

Ons het elke dag `n uur “kuns” ingewerk. In
daardie uur het ons gespeel met idees en groot
gemors gemaak, maar ook pragtige kunswerke
geskep. Ons het as gesin saam begin oefen.
Beurte gemaak om kos te maak en baie gebak en
gebrou.

6. Is jy bly die skool het weer begin?

Juf. Labuschagne:
Hannelise Hartley:

Dit was vir my prettig om lekkernye en soetgoed
te bak wat ons nog nooit probeer het nie.

Ja, maar hoop van harte dat ons geleer het wat
ons moes leer.

Ethan Baird:

Ek is bly die skool het weer afgeskop. Ek voel dit
is tyd dat dinge weer terug na normaal keer met
die nodige veiligheids beleide in plek.
5.

Wat

het

jy

die

meeste

van

skool gemis?

Juf. Labuschagne:

Die kinders in my klas. Die interaksie, vrae,
misterie en wonder van klasgee vir kinders wat
honger is vir leer. Elke drukkie en omgee
oomblik.

Ethan Baird:

Die welkome "goeie mȏre" in die oggend en die
hartseer totsiens in die middae. Die “wag vir my”
wanneer jy by die klas uitloop en die skerp
grappie wat daarop volg. Selfs die wag by 'n
locker vir 'n spesiale iemand of die gesprek
oppad teerblad toe saam met haar na 'n moeilike
dag. Ek het verlang na die klein goed wat 'n skool
omgewing skep.

Hannelise Hartley:

Ek is bly die skool het weer begin omdat ek nie
my matriekjaar wil onthou as een wat ek aanlyn
moes voltooi het nie, en
nooit die geleentheid gekry het om my laaste
paar dae by die skool te spandeer waar soveel
mooi herinneringe geskep is nie.

Juf. Wiersma:

Ja, dis kosbaar om weer 'n rol te kan speel in
mense se lewens. Dis goed om weer in 'n roetine
te wees. Dis met groot dankbaarheid dat ek 'n
werk het.

Volksie bl. 7

7. Wat is jou boodskap vir diegene

wat nog aanlyn moet leer?

Ethan Baird:

Geniet laat slaap op koue oggende terwyl julle
kan. Hou julle selfdissipline en werk hard.
Moenie moed opgee nie en mag julle geseën
word met God se krag en liefde.

Hannelise Hartley:

My boodskap aan almal wat aanlyn moet studeer
is om vas te byt, selfdissipline te hê en nie moed
te verloor nie. Ons Hemelse Vader is altyd daar
en Hy gee jou die krag om aan te hou, stel jou
volle vertroue in Hom.

Juf. Wiersma:

Selfdissipline is van kardinale belang met
aanlynstudie. Sorg dat jy te alle tye op datum is.
Vra indien jy hulp nodig het.

Juf. Labuschagne:

Gryp
die
geleentheid
aan
om
selfverantwoordelikheid te aanvaar oor jou
werk. Kry `n daaglikse uitgewerkte program en
werk vir jouself kreatiewe lekker doen dinge in
jou program in. Kommunikeer met jou klasmaats
en help mekaar waar julle kan.

Volksie bl. 8

Covid-gons

Pandemie

Brandon van Rensburg.
Is dit nie vreemd hoe die hele wȇreld gons oor die
verbod op tabak en drank wat hoegenaamd geen
waarde toevoeg tot jou daaglikse bestaan nie? Dit is
inteendeel nie net sleg vir jou gesondheid nie, maar
het ook 'n astronomiese impak op die syfers van
Covid infeksies.

regtig?

Dit maak nie regtig saak hoeveel veiligheidsmaatreëls
in plek is nie, kultuur is soos die spaarwiel van ons
lewens. Dit word nie gesien as belangrik nie, maar is
tog daar indien dit benodig word.
Covid het nie regtig 'n direkte invloed op my lewe
gehad nie, aangesien tegnologie my in staat gestel
het om my daaglikse verpligtinge na te kom. Selfs op
kultuur gebied het ek geleer dat alles moontlik is
solank ons die “tools” tot ons beskikking het.
Gelukkig vir my is kultuur-"junkies" soos ekself baie
innoverent met hope initiatief.
Hoe sȇ hulle: as
Mohammed nie na die berg toe wil kom nie….. en
dis presies wat gebeur het.
Ons word beperk om ons gunsteling konserte by te
woon; om ons sangers te onder-steun; om aan
springmielies te knubbel terwyl jy saam jou vriende
lag en gesels ... maar dit het ons nie gekeer nie.
Danksy alles wat tot ons beskikking is, kon konserte
na ons toe kom, sangers kon jou “serenade” in jou
voorkamer. Films is goekoper aan ons verkoop en
terselfdertyd kon jy dit saam jou gesin geniet. Baie
kosbare tyd spandeer saam met jou naastes terwyl jy
doen wat jou hart snare roer.

Dit Gons !!

o
h
w

!!
a
a

Volkies se splinternuwe

swembad!

Kultuur is van die min dinge wat kon aangaan sonder
om 'n negatiewe impak op ons lewens te maak. Maar
niks vervang die samesyn metjou vriende in die
voorste ry van ‘n Nataniel “show” nie. Ek meen, die
man is skeeusnaaks op die Kassie maar in lewende
lywe kan jy nie anders as om te lag dat die trane loop
nie.
Covid het ons behoorlik uitgedaag om uit die boksie
te dink. Dit het ons motiveer om kultuur aan meer
mense bloot te stel en ek is oortuig dat sodra die
epidemie iets van die verlede is, meer mense die
kultuur baadjie gaan aantrek.
Volksie bl. 9

Elke donker wolk het ‘n silwer

randjie

Corica Diedericks
Die Covid-19 virus het ons almal hard getref en self
onderstebo geslaan. Maar op ‘n manier het dit ‘n seën vir
die wȇreld geword.
Baie families in die wȇreld het weer hul familiebande
versterk en baie van die besoedeling het verminder. Die
inperkingstyd het ook baie mense negatief beïnvloed.
Verhoudings is beïnvloed vanweë die inperking, wat
sosiale afstand ook insluit. Meeste vriende of vriendinne
mis om mekaar drukkies of "high fives" te gee. Min
verjaardagpartytjies kon bygewoon word.
Die inperking is amper soos die fliek "five feet apart". Dis
vervaardig deur Justin Baldoni, geskryf deur Mikki
Daughrty en Tobias Laconis. Dit handel oor amper iets
soos ons huidige omstandighede.

Veg saam, maar bly weg van mekaar af

Shaynah Cronje
Sosiale afstand het beide 'n positiewe en 'n
negatiewe impak op Suid-Afrika. 'n Positiewe
impak: jy word vinniger gesond, jy word nie gou
siek nie, want sosiale afstand keer kieme se
verspreiding.
Negatiewe
impak:
swak
kommunikasie tussen vriende en families.
Sosiale afstand/distansie beïnvloed almal se
lewens.

Kwarantyn affekteer veral die matrikulante van
2020. As gevolg van kwarantyn en sosiale
distansies, vind die matrikulante dit moeilik om
te studeer, omdat hulle nie die insette en die lus
het om in hulle skoolwerk te presteer nie. Die gr.
12’s se toekoms hang van die regering af. Dit
affekteer ook hulle punte en hoe hulle vakke
soos Wiskunde, Afrikaans en Engels gaan slaag.

Die jongmense van vandag word die meeste
beïnvloed deur sosiale afstand. Dit bewys dat
jongmense meer kommunikasie maak met
mense van hulle ouderdom as met ouer mense.
Jong mense kan nie so maklik geinfekteer word
deur die Covid 19-virus soos babas en kleuters
van die ouderdom 1-5 jaar nie.

Volksie bl. 10

"SURVIVAL KIT" VIR EKSAMEN

Menishca Deudennè Senekal

1.

3.

2.

KOFFIE:
Om jou te help om
wakker te bly
wanneer
jy leer.

KIT-KAT:
Vat ‘n ruskans.
“Have a
Kit-Kat, have a
break”

PAPERCLIP:
Om al jou senuwees
bymekaar te
hou.

4.
"TOOTHPICK":
Om jou te help om die
antwoorde versigtig te
kies.

7.
UITVEËR:
Om jou foute uit
te vee.

Beste Volkie, hier is alles wat jy sal nodig
hê om deur hierdie eksamen te kom.

10.
GEWEER:
Die bekende gesegde
lui dat ‘n soldaat nie
oorlog toe gaan sonder
sy “geweer“ nie. Net so
gaan Volkies nie
eksamen kan skryf
sonder om te LEER
nie.

5.

6.

KERS:
Om te onthou,
daar is altyd lig
aan die einde van
die tonnel.

KLEURPENNE:
Om jou te laat
onthou dat daar ‘n
helder toekoms vir
jou wag.

8.

9.

REKKIE:
Om buigsaam te
wees. As jy ‘n
antwoord nie weet
nie , gaan later terug
en probeer
weer.

11.

GELOOF:
Moet nooit die
krag van gebed
onderskat nie.
Een gebed kan jou
hele lewe
verander.

HORLOSIE:
"Time will pass.
Will you?"

Volkie met hierdie TOP 10 “Survival Kit” wenke verseker ek jou ‘n suksesvolle eksamen!
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Vinknes 2020
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VR– 2021 VERKIESING
Die e-verkiesing vir die
2020/2021- Volkieraad is
met groot sukses op 25
Augustus 2020 afgehandel.
Die verkiesing is in geheel
deur EduFluent- ‘n
onafhanklike e-maatskappy
bestuur. Groot dank aan die
betrokkenes vir die
uitstekende en professione
manier waarop die taak
hanteer is.

Die BL– verkiesingskomitee–
onderleiding van me. Anné Huisamen
het die verkiesing van begin tot einde
gemonitor en verseker dat die
integriteit van die hele proses bo
verdenking staan. Baie dankie vir die
onbaatsugtige diens.
Baie geluk en sterkte aan die nuwe
Volkieraad. Maak ‘n reuse sukses
van jou dienstermyn. Indien jy
eendag terugkyk, moet jy kan sê:
“Ja, dit was goed!”

BOOMPLANTDAG
Volkies se VR het inisiatief geneem om deel
te wees van Oktobermaand se boomplantdag. Op Dinsdag 6 Oktober 2020 het hulle n
Oliënhoutboom geplant en dit die Volkie
Immergroen 20/21 gedoop. Dit 'n nuwe
tradisie wat VR 2021 begin het en ons sien
uit na Volkie Immergroen 2022 boomplantdag!
Ons doen n beroep op alle suurstofverbruikers om hul boompies te plant: eg SuidAfrikaans

……………………………..
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GEBOUE– EN TERREIN OPGRADERINGS
Hoër Volkskool se swembad, kafeteria en tennisbane is onlangs opgegradeer danksy ‘n filantroop wat ‘n oud
hoofseun van Hoër Volkskool Heidelberg was.
Ons is dankbaar vir elke persoon wat n hand gehad het in die beplanning, organisering en toesighouding
van die projekte.

……………………………..
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PRET IN VOLKIELAND

—

—
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