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Skool kry hulp met lees

Harshall gaan in die Kaap spel

Wayne Jansen

Sandwater se leer ders 
het vanaf hier die 
kwartaal ’n nuwe 

hulp met hul leesvaar
dighede.

Juffrou Antonise Nu
wen huis is as die skool 
se eerste “lees afrigter” 
aangestel.

Dit is moontlik gemaak 
deur ’n ooreenkoms tus
sen die skool, INTEC 
Kollege in OosLonden 
en Kouga Windplaas.

’n groot aantal Xhosa
leerders wat veral by haar 
hulp sal baat vind,” het 
hy gesê.

Sy werk met die gr. 1, 
2 en 3leerders.

Juffrou Mariska  Grebe, 
wat as haar mentor op

tree, het gesê dat juffrou 
Nuwenhuis sommer gou 
haar merk gemaak het.

“Sy is baie vriendelik 
en positief. Sy gee ons 
kinders baie liefde,” het 
sy gesê.

Juffrou Nuwenhuis het 

gesê sy geniet dit om die 
leerders te help en sy dink 
hulle geniet ook haar 
sessies met hulle, 

“Ek wil ’n liefde vir 
lees by die kinders skep,” 
het sy gesê.

onSWêreld het met ’n 

paar leerders in gr.1 tot 3 
gepraat en almal het gesê 
dat hulle al klaar baie lief 
vir die nuwe juffrou is. 

Hulle het gesê sy werk 
baie mooi met hulle en 
laat hulle mooi verstaan. 
met die leeswerk.

Volgens die hoof, mnr. 
Hennie Ferreira, is daar 
’n groot behoefte by ons 
leerders om korrek te leer 
lees en skryf.

“Met die aanstelling 
van juffrou Nuwenhuis 
sal  hierdie behoefte 
bevredig word. Ons het 

Juf. Antonise Nuwen-
huis, leesafrigter

Pretdag is sommer groot pret by Sandwater

Harshall Kettledas

Donovan Phike

Harshall Kettledas is een 
van drie gr. 6leerders 
uit die OosKaap wat 
aan die finale ronde van 
die nasionale Sanlam 
WOWspelkompetisie 
gaan deelneem.

Hy kom op 19 Oktober 
in Stellenbosch te staan 
teen die drie wenners van 

die ander agt provinsies. 
’n Tiental gr. 6 en 

7leerders van Sandwater 
het vroeër in St. Francis
baai aan die distrikskom
petisie deelgeneem. 

“Alhoewel die senu
wees gepla het, het hulle 
heel goed gedoen,” het 
juffrou Laura Napoleon, 
hul afrigter, gesê. 

“Dit was ’n riem onder 

die hart om die entoe
siasme te sien waarmee 
die leerders deelgeneem 
het.”

Sy het juffrou Kgarebe 
en juffrou Van Rooyen 
bedank wat by die dis
triksfase gehelp het. Uit 
die gemeenskap het me. 
Chandré Kettledas ook 
met die oefening van die 
spellers gehelp.  

Harshall is as een van 
die vyf distrikswenners 
in die afdeling vir Engels 
Eerste Addisionele Taal 
aangewys.

 Hy was daarna ook een 
van die top drie tydens 
die provinsiale kompeti
sie wat in Port Eliza beth 
gehou is.

 En nou is hy op pad 
• Na bladsy 3

Die leerders sien altyd met groot afwagting uit na ’n pretdag by die skool. Hierdie groepie 
het veral die meelspeletjie baie geniet en almal wou net meel monde hê!  Sien ook bl. 4.
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Die afgelope kwartaal is geken merk deur 
heelwat aktiwiteite en interessanthede.

Sandwater het vir die eerste keer aan 
die WOW-spelkompetisie deelgeneem. 
Ons is baie trots op Harshall Kettledas 
in gr. 6 wat deurgedring het na die finale 
ronde wat ná die September-vakansie 
in Stellenbosch sal plaasvind. Ons wens 
hom die beste toe vir sy voorbereiding en 
deelname. Baie dankie aan juffrou Laura 
Napoleon wat die leiding hier neem.

Die SAPD van St. Francisbaai het 
die skool gedurende Julie besoek om 
hoofsaaklik die gevare van die gebruik 
van dwelms en alkohol met die leerders 
te bespreek.  

’n Verrassingsinspeksie op  provinsiale 
vlak is onlangs van die skool se kombuis 
gedoen. Die skool se “groen” status is 
be hou wat die hoogste prestasievlak 
is. Baie geluk en dankie ook aan juffrou 
Gogela wat in beheer is. Sy is ’n ware 
staatmaker.

Akademiesgewys het die skool ’n 
stappie vorentoe gegaan toe juffrou 
Antoinise Nuwenhuis onlangs as “lees-
afrigter” aangestel is. Dit het plaasgevind 
onder leiding van die skool, ITEC 
Oos-Londen en Kouga Windplaas. Sy 
is verantwoordelik om leerders, wat 
sukkel met lees en spel, by te staan en 
te onderrig. Ons glo dat sy ’n verandering 
sal bring. Sy stel baie belang in die 
onderwys en Sandwater beplan om haar 
uiteindelik ten volle as onderwyseres te 
laat bekwaam.

Nog ’n suksesvolle pretdag is onder 
leiding van juffrou Van Rooyen gehou 
en ’n mooi winsie is getoon. Juffrou Van 
Rooyen behartig ook die biblioteek wat sy 
op eie inisiatief begin het. Sy offer haar 
pouses op om die leerders te help en 
moedig hulle deurentyd aan om boeke 
uit te neem om sodoende ’n liefde vir 
lees te ontwikkel.

Die vervoer van ons plaaskinders 
bly ’n probleem. Die skool het nou 
alles binne sy vermoê gedoen om die 
probleem op te los maar 
geen positiewe reaksie 
is tot dusver gekry nie. 
Ons bly egter verbind 
om hierdie probleem op  
te los.

Baie dankie aan ’n 
toe gewyde personeel vir 
hul harde werk. 

Dankie ook aan die 
redaksie vir hierdie uit-
gawe.

Kaap toe vir die fi
naal.

“Ek is net baie bly 
dat ek ingekom het. 
Dit gaan die eerste 
keer wees dat ek in 
die Kaap kom. Ek is 
baie opgewonde,” het 
hy gesê. 

Die  hoof ,  mnr. 
Hen nie Ferreira, het 
gesê die skool is baie 
trots op Harshall en 
het hom sterkte en 
sukses vir sy verdere 
deelname toegewens. 

WOW  Woorde Open Wêrelde!

Hierdie gr. 6- en 7-leerders was maar effens senuwee-
agtig voor hul deelname in die distriksfase van die Sanlam 
WOW-spelkompetisie in St. Francisbaai. Maar volgens hul 
afrigter, juffrou Napoleon, het hulle heeltemaal goed gevaar. 

• Vanaf bladsy 1

Sirusha Filander

Die skool het 
vanjaar weer 
op 18 Julie 

Mandeladag gevier 
deur die oudpresident 
se erfenis prakties uit 
te leef.

Die onderwyse
resse het vir die be
jaarde inwoners van 
Umzamowethu sop 
by die kliniek gegee.

Onder leiding van 
juffrou Shanda van 
Rooyen het ’n paar 
gr. 4 en 5leerders 

in die strate gestap en 
handgemaakte blom
me aan bejaardes uit
gedeel.

Die hoof, mnr. Hen
nie Ferreira, het ook 
sy kant gebring deur 
bossies op die skool 
se speelterrein af te 

kap.
Volgens juffrou 

Van Rooyen was dit 
’n baie suksesvolle 
dag. 

“Dit was lekker vir 
die leerders om in die 
gemeenskap ’n diens 
te lewer,” het sy gesê.

Bejaardes bederf met sop 
en blomme op Mandeladag

’n Paar gr. 4- en 5-leerders het op Mandeladag in Umzamowethu se strate gestap 
en handgemaakte blomme aan bejaardes uitgedeel. Hier wys hul trots die blomme.
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Polisiekonvooi sak toe op skool
Ronaldo Skosana

Leerders en lede van 
die gemeenskap 
was skoon verbaas 

toe ’n hele paar polisie
voertuie op Woensdag 
10 Julie by die skoolhek 
ingery het.

Hulle is egter gou ge
rusgestel toe hulle besef 
het dat dit ’n inligtings
besoek aan die skool was.

Adjudant-offisier Har-
dus van Heerden is ver
ge sel deur van sy kol
legas van die St. Francis
baaipolisie asook lede 
van Korrektiewe Dien
ste. Hulle het ook twee 
polisiehonde saamge
bring.

Die beamptes het die 
leerders in die vierkant 
toegespreek. 

Hulle het gepraat oor 
die probleem van boelies 
en praktiese raad gegee 
oor hoe om die regte 
keuses te maak.

’n Man wat voorheen 
aan dwelms verslaaf was, 
ene “Pappie”, het vertel 
hoe sy lewe deur dwelms 
verwoes is. Dit was vir 
hom ’n lang en moeilike 
pad na herstel.

Die leerders het toe 
almal tussen die klas
kamers en die heining 
gaan sit of staan om na 
die hondevertoning op 
die speelterrein te kyk.

Eers het die polisie 
gewys hoe slim die honde 
is om dwelms te kan 

uitruik.
Toe is ’n “skelm” wat 

probeer weghardloop het 

deur ’n hond platgetrek. 
Gelukkig het die man 
dik beskermende drag 

aangehad.
Daarna is die leer ders 

weer terug klasse toe 

waar hulle “toetse” oor 
die polisie se besoek 
geskryf het. 

Die leerders luister aandagtig in die vierkant na lede van die Polisie en Korrektiewe Dienste.

’n “Skelm” maak seker dat sy beskermende drag reg is voordat hy 
vir die polisiehond probeer weghardloop. Die leerders sit en staan 
veilig agter die heining terwyl die honde en hul hanteerders (op inlas) 
die vertoning op die speelterrein gee.

Ene “Pappie”,  ’n 
oud-verslaafde, ver-
tel hoe dwelms sy 
lewe verwoes het.

Siphosakhe Menzi

D i e  p r o b l e e m  m e t  d i e 
taxivervoer na die skool van 
Sandwater se leer ders wat op 
plase bly, sloer nou al vir meer 
as drie weke.

Blykbaar is die de parte
mentele kontrak met Ntando 
nie hernu nie met die gevolg 
dat daar tans geen reëlings is 
om die plaaskinders by die 
skool te kry nie.

Alhoewel sommige leerders 
van plase soos Grass Ridge, 
Goedehoop, Kromhout, Mi

lagro en Boontjieskraal maar 
nou skool toe stap, bly baie 
leerders te ver om dit te kan 
doen.

Die hoof, mnr. Hennie Fer
reira, het gesê dat hy al moede
loos is. Hy het reeds verskeie 
navrae tot die departement 
van onderwys gerig maar het 
nog geen positiewe reaksie 
gekry nie.

“Maar ons bly verbind om 
hierdie probleem op te los,” 
het hy gesê.

Camen Ruiters, gr. 5, het 
gesê sy mis die skoolbussie. 

“Ek hou nie daarvan om te 
voet te loop nie.”

Achuma Sam, gr. 4, het 
gesê: “Alhoewel ons plaas ver 
is, loop ek skool toe want ek 
wil nie my skoolwerk mis nie.”

Linathi Menzi, gr. 4, hoop 
ook die taxi kom gou terug. 
“Baie plaaskinders verloor nou 
baie skoolwerk.”

Mev. Mhlakaza, ’n bekom
merde ouer, het soos baie an
der ouers die hoop uitgespreek 
dat ’n plan vinnig gemaak sal 
word sodat al die plaaskinders 
weer skool toe kan kom. 

Plaaskinders se vervoer bly probleem

KOMPETISIEWENNERS
Die wenners van die kompeti-
sie in die vorige uitgawe van 
onSWêreld was Marlyn Ma-
lan, Djappie Engelbrecht en 
Shano Boesak. Veels geluk!
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’n Aantal leerders het onlangs ’n bofbalaftrigtingsessie deur ’n internasionale afrigter in Humansdorp bygewoon. 
Hier is hulle saam met hul eie afrigter, juffrou Shanda van Rooyen.

Sandwater se bofbalspelers leer by internasionale kenner

Nicole Matroos

Die leerders sien 
altyd baie uit na 
Sandwate r  se 

pretdae. 
Hierdie kwartaal s’n 

was sommer ekstra lek
ker want dit was op die 
Donderdag voor die 
Vrouedaglangnaweek.

Juffrou Van Rooyen 
het ’n hele klomp lekker 
en interessante speletjies 
gereël en die leerders kon 
ook aan heerlike wors
broodjies smul.

Marlyn Malan, gr. 5, 
het gesê die lekkerste 
speletjie vir haar was die 
meel smeer. “Ons het al
mal met wit meel monde 
rondgeloop!”

Chandré Mzangwa, 
gr. 5: “Vir my was die 
lekkerste die hotdogs!”

Nicole Matroos

’n Paar leerders se oë is 
onlangs getoets.

Die sekretaresse, me. 
Michelle Hetjies, het 
hulle na Execuspecs in 
Jeffreysbaai geneem. 
Die toetse is deur Kouga 
Windplaas gereël.

Marshall Engelbrecht, 
gr. 3, het gesê hy was nie 
bang nie, “maar tog ’n 

bietjie op my senuwees.”
Vir Siphiwe Goeda, 

gr. 1, was dit ’n goeie 
ondervinding. “Dit was 
eintlik heel lekker.”

Mnr. Hennie Ferreira, 
die hoof, het gesê die 
skool is dankbaar teen
oor Kouga Windplaas. 
“Dit is belangrik dat ons 
leerders goed kan sien. 
Dit is noodsaaklik vir hul 
leesvermoë.” 

Maansie Peer, gr. 4, en Wayne Jansen, gr. 7,  
staan gereed vir die driebeenresies.

Groot pret by skool!
‘Hotdogs 
was die 
lekkerste’

NUWE HANDDOEKE
Mev. Dawn van Rooyen het pragtige nuwe 
handdoeke aan die skool geskenk. Si ru-
sha Filander, gr. 6, en Mihlali Sam, gr. 7, 
is heel ingenome want nou kan almal hul 
hande mooi afdroog.

Oë moet goed kan sien


