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Gebou kry nuwe baadjie
Living Water 

begin ook 
nuwe crèche

Siphosakhe Menzi

Sandwater se leer
ders is saam met die 
gemeenskap van 

Umzamowethu opge
wonde oor Living Water 
se “nuwe” gebou.

Die gebou, skuins oor
kant die skool, wat Liv
ing Water onder meer vir 
hul naskoolse aktiwiteite 
met die laerskoolleerders 
gebruik, is oor die jare 
baie beskadig.

“Met behulp van do
nateurs soos Living 
Ubuntu van Duitsland 
en baie ander private 
skenkers kon ons die 
ge  bou’n heeltemal nuwe 
voorkoms gee,” het juf
frou Madeleine Viljoen 
van Living Water gesê. 

Drie nuwe vertrekke is 
aangebou – ’n huiswerk
lokaal, ’n kantoor en drie 
toilette. Die gebou spog 

ook met nuwe vensters, 
deure, vloere en dak.

“Ons glo en vertrou 
dat hierdie gebou ’n seën 
vir die gemeenskap gaan 
wees, veral omdat dit in 
die lewens van Umzamo
wethu se kinders belê,” 
het juffrou Madeleine 
gesê.

Mihlali Sam, gr. 7, het 
gesê die gebou lyk nou 
sommer baie mooi. “Dit 
gaan ons lewens ver

ander.” 
Jonathan Khayi, gr. 6, 

het gesê hy sien uit na die 
naskoolse aktiwiteite in 
die nuwe gebou.

Volgens die bestuurder 
van Living Water, mnr. 
Herman Stoffberg, wie 
se konstruksiemaatskap
py, Dust Mountain, die 
aanbouings gedoen het, 
het hulle die proses begin 
om ’n nuwe crèche te 
registreer.

“Kinders van 3 tot 6 
jaar sal hier die beste 
moontlike voorbereiding 
kry om ’n sukses van hul 
skoolloopbaan te maak,” 
het hy gesê.

Hy hoop dat die crèche 
op die laatste teen die 
begin van volgende jaar 
sal open.

Mnr. Hennie Ferreira, 
skoolhoof, het gesê almal 
is deur die netjies vol
tooi de projek beïndruk.

“Ek is veral bly vir Ma
deleine se onthalwe want 
alles is nou geriefliker vir 
haar. Living Water werk 
baie nou saam met die 
skool. 

“Hulle gebou word 
onder meer vir ekstra 
onderrig aan primêre en 
ook sekondêre leerders 
gebruik. Hierdie ver
beteringe het dus ook 
’n positiewe invloed op 
Sandwater,” het hy gesê.

Juffrou Zani Stoffberg, mnr. Herman Stoffberg en juffrou 
Madeleine Viljoen van Living Water is baie bly dat hul gebou 
nou so mooi vergroot en opgeknap is. 

Vet pret! ’n Pretdag by Sandwater is altyd vol lekker dinge en die leerders het 3 
Mei s’n baie geniet.  Nog foto’s en KOMPETISIE op bl. 4. 

’n Mens moet weet wat jy doen en mooi 
mik om daardie kolskoot te tref. 

Een van die lekkerste dinge van die pretdag is die hamburgers waaraan 
heerlik gesmul word.
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Die jaar het goed begin. Inskry
wings is sonder voorval afgehandel 
en die taxi’s het vanaf dag een 
geloop om ons plaasleerders by die 
skool te kry. (’n Eerste vanaf 2013!)

Die personeel was ook voltallig 
en het vanaf die eerste dag hul 
plek volgestaan. Skryfbehoeftes en 
studiemateriaal is gedurende die 
eerste week uitgedeel.

Ons leerders het gedurende 
Januarie aan ’n interskole atletiek
byeenkoms in Humansdorp deelge
neem.Hulle het hulle goed van hul 
taak gekwyt en ons is trots op hulle.

Die atlete het begin om te oefen 
vir landloop en gaan eersdaags aan 
hul eerste byeenkoms deelneem. 
Juffrou Napoleon behartig die ad
ministrasie daarvan terwyl juffrou 
Madeleine Viljoen fluks met die 
afrigting help.

Juffrou Van Rooyen het begin 
om sagtebal aan die leerders be
kend te stel. Sy het toerusting as 
’n skenking ontvang en het ook ’n 
afrigterskursus bygewoon.

Ons het vroeër vanjaar ‘n verras
singsbesoek vanaf die departement 
ontvang waartydens die kombuis 
en voedselbereiding geïnspekteer 
is. Die skool het “groen” status ont
vang wat die hoogste gradering vir 
skoolkombuise is. Baie dankie aan 
juffrou Gogela wat in beheer  van 
die voedselprogram by die skool 
is. Sy en haar spannetjie doen uit
stekende werk en ons is baie trots 
op hulle.

Die skool het reeds sy tweede 
pretdag gehad en ’n mooi winsie is 
getoon. Die snoepie is nog aan die 
gang en is ook wins
gewend. Baie dankie 
aan juffrou Van Rooy
en asook die res van 
die personeel wat baie 
hard werk om hierdie 
aktiwiteite suksesvol 
te maak.

Baie dankie aan die 
redaksie vir hierdie 
uitgawe.

Donovan Phike

Juffrou Michele 
Hetjies, sekreta
resse, en meneer 

L u z u k o  Q o r a n a , 
skoolvoorman, is die 
twee personeellede 
wat die langste by 
Sandwater werk. Al
twee is al 10 jaar by 
die skool.

Toe hulle by Sand
water begin het, was 
dit nog die ou vervalle 
skool.  

“Ek het nie eers ’n 
kantoor gehad nie en 
moes in ’n klaskam
er werk,” het juffrou 
Hetjies gesê. 

“Die trekkery na 
die saal en toe weer na 
ons nuwe gebou was 
baie harde werk, maar 
vandag werk ek in 
’n netjiese, moderne 

Reeds 10 jaar staatmakers

kantoor. Dit is lekker 
om na so ’n mooi 
skool te kom.”

Meneer Qorana het 
eers in Port Elizabeth 
by ’n motormaatskap
py ge werk. Hy was 
baie bly toe hy die pos 
by Sandwater gekry 
het.

“Dit was deurme
kaar en vuil hier en 

ek moes hard werk 
om die plek skoon en 
netjies te kry,

“Die nuwe skool 
was ’n groot verand
ering en ek werk baie 
lekker hier. Ek hou 
van die kinders en is 
trots op hierdie mooi 
skool en personeel. 
Dit is ’n wonderlike 
plek,” het hy gesê.

Mnr. Hennie Fer
reira, hoof, het hulle 
gelukgewens met die 
voltooiing van tien 
jaar diens.

“Ons bedank hulle 
vir hul getrouheid en 
vir die harde werk 
wat hulle hier lewer. 
Ons sien uit om hulle 
nog vir baie jare hier 
by ons te hê.” 

Meneer Luzuko Qorana, skoolvoorman, en juffrou Michele 
Hetjies, sekretaresse, werk al tien jaar by Sandwater Primêr.

Klasaktiwiteite onSWêreld se fotograaf  en Ronaldo Skosana 
het gaan loer wat in party klasse aangaan

Die gr. 1-leerders spog met hul Valentynsdagkaartjies wat hulle vir al die onder-
wysers gemaak het. Hulle het dit gedoen omdat hulle lief is vir hulle. 

Die gr. 6- en 7-klasse geniet Vrydae 
se koerantlesse. Elkeen kry ’n Burger  
waaruit hulle Afrikaans-oefeninge doen.

Die gr. 7’s maak reddingsklampe vir 
hul Tegnologieprojek. Spanwerk sorg 
vir goeie punte.
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Nicole Matroos

Gewoonlik gaan 
Sandwaterleer
ders Humansdorp 

Senior Sekondêre Skool 
(HSS) toe as hulle klaar 
is met gr. 7.

Drie van ons oudleer
ders vorder baie goed en 
laat almal sommer trots 
voel.

Laurika Kees is in 

Oud-leerders hou naam hoog by HSS
matriek en werk hard 
om haar drome waar te 
laat word. Sy wil graag 
’n onderwyseres word.

“Vanjaar is die belan
grikste skooljaar vir my 
en daarom werk ek regtig 
hard,” het sy gesê.

“My eerste kwartaal 
prestasie was die beste 
wat ek nog op HSS be
haal het. In gr. 10 het ek 
’n diploma vir die beste 

prestasie in Geografie in 
my graad ontvang. Ek 
maak tyd in my besige 
skedule om tafeltennis 
te speel sodat ek fisies 
aktief bly.”

Lusiska Jansen, gr. 11, 
se prestasie vir die eerste 
kwartaal was ’n droom 
wat waar geword het.

“My droom was nog 
altyd om eerste in my 
klas te staan en verlede 

kwartaal het ek dit bereik. 
Ek kan net ons Hemelse 
Vader daarvoor dank.”

Mnr. Albert Hitzeroth, 
Lusiska se klasonder
wyser by HSS, was vol 
lof vir haar en het gesê 

Sirusha Filander

’n Aantal amptenare van 
Kougamunisipaliteit het 
die skool onlangs besoek 
om met die leerders oor die 
belangrikheid van waterbe
sparing te praat.

Juffrou Van Rooyen het 

gesê hulle het Sandwater 
se kinders mooi geleer om 
nie water te vermors nie. 

“Ek was ook baie trots 
op hoe goed ons kinders 
die vrae kon beantwoord,” 
het sy gesê. 

‘Moenie met water mors 
nie – dit is kosbaar’

Ek was baie opgewonde 
om voor so ’n klomp 
kinders te staan,” het sy 
gesê.

onSWêreld kon onge
luk kig nie daarin slaag 
om met Marizaan se klas

dat sy nog nie haar volle 
potensiaal bereik het nie.

“Sy kan selfs nog beter 
doen. Sy beskik oor be
sliste leierseienskappe en 
is baie hardwerkend. Sy 
voltooi take en projekte 
getrou en is ’n baie en
toesiastiese leer der. 

“Ek sien uit na goeie 
prestasie deur Lusiska 
gedurende haar graad 12 
jaar,” het hy gesê.

Marizaan Mzwanga, 
gr. 10, het baie goed 
presteer. 

“Ek was eerste in my 
klas en ook sesde onder 
die Top 10 vir graad 10. 

onderwyser te praat nie.
Yolandé Malan is een 

van die leerlinge wat 
vanjaar hoërskool toe is. 
Sy voel baie positief oor 
haar nuwe skool.

“Dit is vir my lekker 
om in HSS te wees want 
dit is baie interessanter as 
laerskool. Ek is trots op 
die drie seniors wat ook 
van Sandwater af kom”

Mnr. Hennie Ferreira 
het gesê dit is verblydend 
as Sandwater se leerders 
goed by HSS aanpas.

“Ons is veral trots op 
die senior uitblinkers,” 
het hy gesê.  

Verlede jaar was hulle nog Sandwater se senior leerders en vanjaar is 
hulle trotse gr. 8-leerders by Humansdorp Senior Sekondêr.  ’n Paar 
het aan die begin van die jaar kom wys hoe lyk hulle in die “groot” 
skool se kleredrag. Voor is Jefferson Tarentaal en Divino Skosana en 
agter staan Simamkele Sali, Nadine Ruiters, Nadia Ruiters, Esmerelda 
Maquena en Paula Goeda.

Marizaan Mzwanga, gr. 10, Lusiska Jansen, 
gr. 11, en Laurika Kees, gr. 12. 

’n Groepie Sandwater-leerders luister aandagtig terwyl mnr. Darrol Petersen van Kouga-munisipaliteit praat.
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Wayne Jansen   

Sandwater se gr. 47 
leerders het onlangs 
vir die eerste keer 

aan ’n atletiekbyeenkoms 
deelgeneem. 

Die interskole byeen
koms was by Hoërskool 
Nico Malan se stadion.

Juffrou Kgarebe wat 
saamgegaan het, het gesê 

Leerders geniet nuwe sportprogram
dat die leerders baie en
toesiasties deelgeneem 
het en hulleself ook ge
niet het. Van hulle het 
goeie prestasies behaal.

Jaylin Tarentaal het 
eerste in die 100m en 
tweede in die 150m ge
kom. Hy het gesê hy was 
baie opgewonde maar 
ook ’n bietjie bang. 

“Maar ek het baie goed 

gevoel toe ek die 100m 
gewen het. Ek het hard 
geoefen. 

“Ek oefen nou vir land
loop en wil daarin ook 
beter doen,” het hy gesê.

A s a n d a  Wi l l i a m s 
en Chandré Mzwanga 
het goed gevaar in die 
1500m. Hulle het onder
skeidelik tweede en derde 
gekom. 

“Ons het baie lekker 
gevoel toe ons die uit
slag gehoor het. Ons wil 
graag weer deelneem,” 
het hulle gesê. 

Juffrou Napoleon, die 
organiseerder, het gesê 
dat die deelname daarop 
gemik is om leerlinge 
bewus te maak van die 
belangrikheid van fisiese 
aktiwiteite.

“Ons hoop om uit die 
gemeenskap hulp met 
afrigting te kry,” het sy 
gesê. 

Die leerlinge oefen ook 
sagtebal maar het nog nie 
’n wedstryd gespeel nie. 
Hulle sê hulle geniet dit 
en kan nie wag om hul 
eerste wedstryd te speel 
nie.

Juffrou Van Rooyen 
het gesê dis lekker om te 
sien hoe die kinders die 
sagtebal geniet. 

“Ons wil graag ’n 
skoolspan saamstel en 
benodig ouers om ons 
daarmee te help,” het sy 
bygevoeg. 

BO: Jaylin Taren-
taal, heel links op 
die foto,  nael op 
pad na ’n tweede 
plek in die 150m.  
R E G S :  O u e r s , 
onderwysers en 
leer ders van Sand-
water onderste-
un die atlete luid  
keels vanaf die 
paviljoen.

Sandwater se seunsatlete is reg vir die uit-
daging tydens die interskole byeenkoms.

Met sulke vriendelike atlete kan dit nie anders 
as om goed te gaan nie.

Nog pretdagfoto’s en KOMPETISIETYD!

Dis moeilik om soveel boon-
tjies moontlik een vir een met 
’n strooitjie op te suig en in ’n 
ander houer te sit.

Dit kos vernuf om die tafeltennisballetjie só te laat hop dat 
dit in die bekertjie val.

Wie 
is hierdie SPOOK?

Wie is hierdie leer-
der? Skryf haar/sy 
naam en van op ’n 
stukkie papier neer 
asook jou naam en 
van. Gooi dit in die 
kompetisieboks en jy 
kan dalk ’n prys wen!


