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Wayne Jansen

Vir die eerste keer 
in die skool se 
geskiedenis het 

Sandwater nou ’n depar
tementshoof.

Sy is juffrou Laura 
Napoleon en het op 
Maandag 3 September 
in haar nuwe pos begin.

Sy was voorheen by 
Pellsrus Primêr in Jef
freysbaai.

In ’n eksklusiewe onder
houd met onSWêreld in 
die Le Chameleon restau
rant in Humansdorp het 
sy ’n paar dae voordat sy 
by Sandwater sou begin, 
gesê sy is opgewonde om 
na ons skool te kan kom.

“Ek is baie bly vir die 
nuwe uitdaging,” het sy 
gesê.

Departementshoof!
Sandwater maak geskiedenis met die aanstelling van ’n:

Juffrou Napoleon sal 
vir die gr. 4 tot 7klasse 
skoolhou. Sy sal die 
vakke Afrikaans, Engels, 
sosiale wetenskap (SW) 
en ekonomiese bestuurs
wetenskap (EBW) gee.

Volgens die hoof, mnr. 
Hennie Ferreira, gaan 
sy beslis van groot hulp 
wees. Die skool is al byna 
vier maande sonder ’n 
onderwyser in die inter
mediêre/senior fase.

“Haar insette om die 
skool na ’n hoër vlak 
te neem, gaan welkom 
wees,” het hy gesê.

• Sien ook foto’s op bl.2.

Juf. Laura Napoleon

Floriana Lodewyk
 

Die polisie het onlangs 
met Sandwater se leer
ders kom praat.

Adjudant-offisier Har
dus van Heerden en kon
stabel Hitayezu van die 
St. Francisbaaipolisie 
het die skool op 22 Au
gustus besoek.

Hulle het onder meer 
gepraat oor dwelm en 
alkoholmisbruik, dis
sipline en respek asook 
die algemene gedrag van 
leerders.

Adjudant-offisier Van 
Heerden het gesê hy wil 
nie negatiewe dinge oor 
Sandwater se leerders 
hoor nie.

Yolandé Malan, gr. 7, 
het gesê dit was belang
rik vir die leerders om te 
hoor wat reg en verkeerd 
is.

Sandwater se leerders het hul deel op Mandeladag gedoen deur Oesterbaai se strand
gebied skoon te maak. Hier is juffrou Liesbeth Kgarebe en mnr. Luzuko Qorana saam 
met ’n groep leerlinge net voordat hulle op die strand begin het. Lees berig op bl. 4.  

Polisielede praat met leerders oor gedrag

Chandre Mzangwa, gr. 
5 : “Dit was goed om te 
hoor wat die polisie gesê 
het.”

Wayne Jansen, gr. 6: 

“Hulle het ook gepraat 
oor boelies en kinders 
wat ander seer maak. 

“Ons moet mekaar re
spekteer.” 

Die leerders luister aandagtig terwyl adjudant-offisier Hardus van 
Heerden van die St. Francisbaaipolisie ernstig met hulle praat.

Leerders maak strand skoon op Mandeladag
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Ons is byna aan die einde van die derde 
kwartaal. Net ’n kort toetsreeks lê tussen 
nou en die baie kort laaste kwartaal.

Om dinge egter baie makliker te 
maak, het Sandwater ’n groot geskenk 
ontvang. Nadat me. Manzana as posvlak 
een oortollig ver klaar en na Jeffreys Bay 
High School ver plaas is, moes Sandwa
ter vir maande sonder een onderwyser 
klaarkom. Onderhoude is gevoer vir die 
nuut geskepte departementshoofpos 
en na ’n lang gewag en rompslomp het 
die “geskenk” uiteindelik op Maandag 3 
September by Sandwater begin. Sy is 
me. Laura Napoleon wat as die eerste 
departementshoof in die geskiedenis 
van die skool aangestel is. Baie geluk 
en welkom. Haar koms na Sandwater 
beteken ook dat die intervensieklas weer 
kon begin.

Die pretdae by die skool is ’n groot 
sukses. Dit word gedoen onder die 
bekwame leiding van me. Shanda van 
Rooyen. Die fondse word aangewend vir 
dinge wat broodnodig by die skool is. Die 
skoolsnoepie is ook mooi aan die gang 
en ons is dankbaar dat die leerders dit 
goed ondersteun. Dankie aan die hele 
personeel wat altyd bereid is om met 
hierdie twee aktiwiteite te help.

Baie dankie aan Adriaan van Wyk 
en die Oesterbaai Inwoners vereniging 
(OIV) wat onlangs netbalapparaat aan 
die skool oorhandig het. 

Ons wil ook baie dankie sê vir me Su
san van Rensburg wat elke Donderdag 
ekstra wiskundeklasse by die skool kom 
aanbied het. Dit was van groot waarde 
vir ons leerders. Ongelukkig keer hulle 
teen einde September terug na Limpopo 
a.g.v. haar man, dr. Piet, se gesondheid. 
Baie sterkte vir julle. 

Dankie ook aan me. Gail Mans vir 
haar deurlopende leeslesse.

Die nuwe skoolbestuursliggaam is in 
April verkies. Hulle is me. Charmaine 
Kettledas (voorsitter), me. V. Mbopa 
(sek    retaresse), me. A. Goeda (tesou
rier), me N. Nqose, me. L. Kgarebe 
(onderwysersverteen
woordiger) en mnr. Luzuko 
Qorana (verteenwoordig
er administratiewe per
soneel). Baie voorspoed 
met al julle planne.

Dankie vir die ouers se 
ondersteuning. Onthou 
liefde, belangstelling en 
dissipline is die drie dinge 
wat u kinders sal help om 
te vorder.

Floriana Lodewyk

Vier gr. 7leer
ders kry elke 
Donde rdag 

ekstra wiskundelesse, 
aangebied deur mev. 
Susan van Rensburg, 
’n afgetrede inwoner 
van Oesterbaai.

Sy was voorheen ’n 
graad 12 wiskunde- 
onderwyseres,  ’n 
dosent aan die Goud
stadse Onderwys
kollege en ’n beleids
kurrikuleerder by die 
destydse Departe
ment Nasionale Op
voeding.

Die vier leerders sê 
hulle geniet die ekstra 
klasse baie.

Ronel Jansen sê, 
“Sy leer ons baie. 

Ekstra wiskundelesse

Daar is ’n hele paar 
dinge wat ek nou 
beter verstaan.”

Petrus Alexander 
sê hy vind ook nou 
wiskunde makliker.

Volgens mev. Van 

Rensburg bly ta
fels baie belangrik. 
“Maar die tyd is altyd 
te min.”

Mnr. Hennie Ferrei
ra, hoof, sê mev. Van 
Rensburg lewer in

sette van hoë waarde. 
“As ouddosent is sy 
op hoogte van die 
beste metodiek en sy 
wend dit ook so aan, 
Ons is baie dankbaar 
vir haar hulp.”

Mev. Susan van Rensburg besig met haar wiskundeklas.

Juffrou Napoleon verwelkom
Kort  na haar 
aankoms by die 
skool, is juffrou 
Laura Napoleon 
in die personeel
kamer verwel
kom. V.l.n.r. is 
m n r.  L u z u k o 
Q o     r a n a ,  m e . 
Charmaine Ket
t ledas,  voor
sitter van die 
skoolbestuurs
liggaam, juffrou 
Mariska Grebe, 
me .  M iche l le 
Hetjies, juffrou  
Napoleon en juf
frou Shanda van 
Rooyen.

’n Paar dae voor  haar koms na Sandwater, praat juffrou 
Napoleon tydens ’n eksklusiewe onderhoud met Wayne 
Jansen van onSWêreld in die Le Chameleon restaurant.
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Kombuis, mediasentrum kom wél nog
Morné Malan

Sandwater kry wel ’n 
nuwe kombuis  en 
ook ’n mediasen

trum, maar eers volgende 
jaar.

onSWêre ld  he t  a l 
verlede jaar hieroor 
berig. Die verwagting 
was toe dat dit al in Sep
tember 2017 sou gebeur.

In ’n onderhoud met 
onSWêreld twee weke 
gelede het mnr. Trevor 
Arosi ,  gemeenskap
skakelbeampte van Kou
ga Windplaas wat die 
projek borg, gesê dat 
die bouwerk in April 
volgende jaar sal begin. 

Volgens hom is die 
b e s k i k b a r e  f o n d s e 

verlede jaar vir ander 
projekte gebruik.

Mnr. Arosi het gesê 
mnr. Herman Stoffberg 
van Dust Mountain sal 
die nuwe kombuis bou. 
Dit sal moontlik teen Ju
nie volgende jaar voltooi 
wees.

Die kombuis sal volle
dig toegerus wees met 
stowe, ’n yskas, asook 
kook en eetgerei. 

Die klaskamer wat tans 
as ’n kombuis gebruik 
word, sal dan as ’n me
diasentrum ingerig word, 
ook geborg deur Kouga 
Windplaas.

Daar sal onder meer 
’n projektor, ’n groot 
skerm en ’n klankstelsel 
geïnstalleer word asook 

Mnr. Trevor Arosi, gemeenskapskakelbeampte van Kouga Windplaas 
wat die nuwe ontwikkelinge borg, praat met onSWêreld se Morné Malan.

’n digitale biblioteek.
Mnr. Hennie Ferreira, 

hoof, het gesê hy sien 
baie uit na die nuwe 

ontwikkeling.
“Dit beteken dat die 

klaskamer wat tans as 
’n kombuis aangewend 

word in ’n mediasentrum 
omskep sal word. Dit 
sal leer en onderrig baie 
vergemaklik.”

onSWêreld gaan loer wat gebeur in die klasse

RYGWERK: Juffrou Liesbeth Kgarebe help die kleintjies 
om hul handspiere te oefen deur krale in te ryg.

KLANKTYD:Hierdie leerders oefen hulle klanke saam 
met juffrou Mariska Grebe.

MOOI LUISTER: Die groepie kinders let mooi op as juffrou Noni 
Gogela verduidelik.

EKSPERIMENTE: Juffrou Shanda van Rooyen 
wys hoe stowwe maklik geskei kan word.
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Yolandé Malan

Verlede maand se 
pretdag was som
mer baie lekker 

vir Sandwater se leerders.
Daar was verskillende 

speletjies waaraan die 
kinders op Woensdag 8 
Augustus kon deelneem. 
Hulle het kaartjies gekry 
en ná elke speletjie is ’n 
kruisie op die kaartjie 
getrek.

Hulle het ook heerlike 
burgers gekry.

Juffrou Mariska Grebe 
het gesê die dag was ’n 
groot sukses en die leer
ders het dit baie geniet. 

“Ek het ook van die 
groter kinders beter leer 
ken,” het sy gesê.

Juffrou Shanda van 
Rooyen het gesê dit was 
lekker om te sien hoe die 
kinders aan die speletjies 
deelgeneem het en om 

Siphosakhe Menzi
 

Sandwater se leerders het 
hul deel op Mandeladag 
gedoen deur Oesterbaai 
se strandgebied skoon 
te maak.

Die leerders het op 
Woensdag 18 Julie al
mal na die strand gestap. 
Daar is hulle in groepe 
ingedeel en die groot 
skoonmaak het begin.

Sakke vol plastiek, 
bottels, blikkies, papier, 
nette en ander rommel is 
opgetel. 

Die groep wat hul 
gedeelte die eerste klaar 
skoongemaak het, was 
groep 5. Elkeen het ’n 

Yolandé Malan
 

’n Groepie gr. 4 en 
5leerders van Sandwater 
het onlangs ’n leierskap
kursus bygewoon.

Dit is in die naweek 
van 24 tot 26 Augustus 
deur Living Water by hul 
kampterrein naby Karee

Leerders woon leierskapkursus van Living Water by
douw gehou.

Die leerders was Chan
dre Mzangwa, Asanda 
Williams, Jaylin Taren
taal, Nicole Matroos, Jer
mia Jacobs, Petra Manuel 
en Daine Williams.

Daar was ook kinders 
van Kruisfontein, Uitv
lugt en Hankey.

Volgens juffrou Made
leine Viljoen van Living 
Water het die kinders die 
kamp geniet. 

“Hulle het ook geleer 
wat dit beteken om ’n 
leier te wees – om nie net 
die status van ’n leier te 
hê nie maar ook om die 
harde werk saam met al

mal te doen,” het sy gesê.
Nicole Matroos, gr. 5, 

het gesê sy het dit baie 
geniet saam met al die 
kinders.

“Ons het baie geleer,” 
het Jaylin Tarentaal, gr. 
4, gesê.

Mnr. Hennie Ferreira, 
hoof, het gesê dit was 

baie goed dat ons leer
ders ook aan kinders van 
ander skole blootgestel 
kon word. 

“Hulle sosiale vaar
dighede het verbeter en 
hul horisonne is ver
breed. Ons leerders kom 
altyd verryk terug van so 
’n kamp,” het hy gesê.

Pretdae by Sandwater sommer baie pret
die pryse gewedywer het. 

“Ons moet dit weer 
doen,” het sy gesê.

Nikitha Maya, gr. 5: 
“Ek het dit baie geniet.”

William van Rheede, 
gr. 7: “Dit was ’n baie 
lekker dag. Ek het nog 
nooit in my lewe so ’n 
lekker burger geëet nie!”

Volgens mnr. Hennie 
Ferreira, hoof, was die 
pretdag ’n goeie idee. 

“Ek sien sommer uit na 
die volgende pretdag,” 

het hy gesê.
Verlede Vrydag is ’n 

“Hat ’n Hair”dag gehou. 
Leerders het gepronk met 
hul hare en spoghoede.

Skoon Mandeladag

pakkie tjips gekry.
Die sakke vullis is op 

pad terug skool toe by 
die vullisstort ingterrein 
gegooi.

Wie is die gesigte agter die nom
mers 1, 2 en 3? Skryf die nom
mers en hulle name, asook jou 
naam en van, op ’n stukkie papier 
neer. Plaas jou inskrywing in die 
kompetisieboks voor die sekre
taresse se kantoor. (Slegs een 
inskrywing per leerder. As jy meer 
as een ingooi, gaan jy gedis
kwalifiseer word.) Die eerste drie 
korrekte inskrywings wat hierdie 
Vrydag getrek word, sal elk ’n 
verrassingspakkie ontvang.

Wie is hulle?
As jy hulle 

herken, kan jy ’n 
prys wen!

1

2
3

Somil la  Makwetu 
was die wenner van 
die visvangkompe
tisie en Nomawon
ga Booysen van die 
gonserspeletjie.

Met hierdie spog
hoed het Breiton Rol
lison die junior prys 
tydens verlede week 
se “Hat ’n Hair”dag 
gewen.  

Ashlin Maya het die 
junior “Hair”prys 
gewen. By hom is 
mnr. Ferreira, wie se 
hoed ongelukkig nie 
’n prys gewen het nie. 

Emma Majola, regs, 
het die senior “Hat”
prys gewen. Asisipho 
Swartbooi en Meneer 
het darem nie te sleg 
gelyk nie.

’n Paar senior seuns 
help om die laaste 
stukkies rommel op 
te tel


