Weeklikse nuusflitse vir ‘n ingeligte Framesby-familie!
Kontakbesonderhede: nuusbrief@framesby.co.za

Uitgawe 143:

Alles begin by omgee
Ons praat graag van die Framesby-familie, en alhoewel sommige mense maar
sinies hieroor is, is dit so dat ons hier by Framesby is wat ons is, juis weens
hierdie familiebande. Maar familie kan net waarlik familie wees as almal
werklik omgee, werklik ingestel is op ander mense en hulle behoeftes. In die
wêreld waarin ons leef, is die teendeel dikwels meer sigbaar. Mense leef in
hul eie wêreld en is net ingestel op hul eie behoeftes, en is dikwels
ongenaakbaar wanneer dit by ander mense, en veral ander mense se
swaarkry en onsekerhede kom. Tog openbaar baie Framesby-leerders
werklik empatie en medemenslikheid, en lyk die meeste leerders werklik
gelukkig hier. Kom ons werk vanjaar hard hieraan, om elke dag ingestel te
wees op die mense rondom ons. Om erkenning te gee, om drukkies te gee
wanneer dit nodig is, om stil te bly wanneer dit die beste sal wees, en om
ander net gemaklik te laat voel in jou geselskap. Maar bo alles, om net ‘n
“genuine” vriend te wees. Maak seker ander mense se lewens is beter omdat
jy daar is. Miskien ervaar jy dan dieselfde!

Die groep van 30 rugbyspelers wat later vanjaar na Japan reis om aan die
Sanix World Youth Rugby Tournament deel te neem, is tans baie hard aan die
oefen. Intussen word daar ook baie hard gewerk om fondse te genereer ten
einde die finansiële las op die ouers te probeer verlig. So word daar vanaand
‘n Musiek-trivia aand in die skoolsaal gehou om fondse in te samel.
Ons wil egter ‘n paar ander projekte onder u aandag bring. Elke speler is tans
besig om lootjies te verkoop waarmee twee skitterende pryse gewen kan
word. Die eerste prys ter waarde van R7 000 is 3 nagte by die Beacon Isle
Hotel in Plettenbergbaai, met redelike vryheid om die tyd te kies, terwyl daar
met die tweede prys, ter waarde van R3 000, ‘n koedoe, opgesaag in 4 kwarte,
gewen kan word. Die lootjies kos R20 elk en die kompetisie loop tot einde
Februarie. Lootjies kan by enige van die spanlede of by mnr. Stefan de Klerk
gekoop word.
Die tweede projek gaan u niks kos nie. Indien u by die Circullarrylaan BPgarage petrol (of diesel) ingooi, en u telefoonnommer en een van die
spanlede se naam agterop die betaalstrokie skryf, sal die garage 10c per liter
aan die toerfonds skenk, en u kom in aanmerking vir ‘n gelukkige trekking.
Ondersteun die groep asseblief met hierdie twee pogings!

BAIE STERKTE AAN AL ONS ATLETE BY
DIE SONE-BYEENKOMS – MAG JULLE
ALMAL VORDER NA DIE PE-SKOLE!
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Onthou die
MUSIEKTRIVIA-AAND
vanaand.

Let asseblief op die
veranderinge in die
toetsdatums
(Bl 3)
Verjaardae hierdie week
Saterdag
Luané Rossouw, 9A
Mieke Vermaak, 11A
Anke Zulch, 8E
Sondag
Jana Lamprecht, 8E
Kian Mitchell, 9C
Callen Slater, 10F
Maandag
Juan-Pierre Coetzee, 10F
Jaundré Liebenberg, 11F
Deidri Odendaal, 11C
Ruan Smith, 11E
Dinsdag
Jaric Swart, 10E
Woensdag
Huné Erwee, 12B
Andreas Nortje, 9E
Franco van Rooyen, 11A
Lu-André Williams, 8D
Donderdag
Keithan Booysen, 11A
Caitlin Eiman, 10A
Jemaine George, 10F
André Kapp, 10F
Vrydag
Juandré Gilbert, 11B

Framesby is trots op ....
Dantré, martin en Michael kook!!
Die skole-gholfliga in die OP bestaan reeds sedert die vroeë 1990’s, en
oor die jare bly Framesby een van die groot kanonne in die liga. Ons het
al verskeie OP-spelers opgelewer en enkele van ons oud-spelers het ná
skool professioneel gespeel. Tans is daar ‘n paar manne wat hierdie
tradisie baie sterk handhaaf en uitstekend vaar. Die afgelope naweek
het Dantré Haasbroek en Martin Swiegelaar aan die Srixon OPamateurkampioenskapstoernooi op St Francis Links-gholfbaan
deelgeneem. Dantré het n skitterende telling van 74 (2 oor baansyfer) en
79 (7 oor baansyfer) gespeel, en so die 13de plek uit 63 spelers behaal.
Al hierdie spelers het ‘n voorgee van 9 en minder. Omdat Dantré met
153 houe oor 36 putjies die afsypunt van 164 maklik geklop het, het hy
deurgedring na die volgende rondte wat op 3 en 4 Februarie gespeel
word. Martin het die afsnypunt ongelukkig met slegs 5 houe gemis. Baie
geluk, Dantré. Dis ‘n wonderlike prestasie, en ons glo dat jy uitstekend
gaan vaar hierdie naweek!
Martin en Michael Randall het ook deelgeneem aan die Bridge Fundtoernooi wat by PE Gholfklub gespeel is. Beide het uitstekend gevaar,
met Martin wat 5de en Michael wat 6de geëindig het. Martin het ‘n
skitterende 4 oor baansyfer, en Michael 5 oor baansyfer gespeel.
Uitstekend, manne! Ons is baie trots op julle almal! Baie sterkte vir die
seisoen!

Besige eerste kwartaal lê voor
Akademie is ons hoof-besigheid, en die belangrikheid daarvan word byna elke dag op elkeen se hart gedruk.
Framesby is egter ‘n skool met baie bedrywighede en ons moedig ons leerders aan om aan soveel as moontlik
aktiwiteite deel te neem. Vir sommige mag dit lyk of prestasies nagejaag word, maar ons sport- en kultuuraktiwiteite bied ongelooflike geleenthede om as mens te groei en “fiks” te word vir die lewe. Sosiale interaksie,
die druk van kompetisie, terugslae en teleurstellings, en die soet smaak van sukses is alles ervarings wat binne
georganiseerde aktiwiteite gesmaak kan word en wat baie bydra tot elkeen se ontwikkeling. Ongelukkig gaan
deelname gepaard met nie net baie opofferings en groot toewyding nie, maar vereis ook goeie beplanning om
die balans tussen akademie en ‘n buitemuurse program te vind.
U het reeds die rooster vir die toetse van hierdie kwartaal ontvang, en die buitemuurse bedrywighede is in die
jaarbeplanner aangebring. Volgende naweek vind die ACSV-takkkamp by Jeffreysbaai plaas en die naweek
daarna reis ons krieketspanne na die Kaap. Terselfdertyd neem ons tennisspan deel aan die Bredasdorptoernooi en word die PE-Hoërskole-atletiekbyeenkoms afgehandel. Die naweek daarna vind die Metroatletiekbyeenkoms plaas en speel ons krieket teen Kingswood. Dan volg die Cradock Schools Golf Challenge
en die OP Atletiekkampioenskappe én ‘n Dogterskriekettoernooi. Intussen word daar rugbyproewe in die week
gespeel. Op 8 Maart vertrek ons tennisspan na Sun City en neem ons hokkiespan deel aan die Grenstoernooi.
Ons rugby- en netbalspanne is ook op 10 Maart in aksie by die Gill-sportfees en ons swemmers neem deel aan
die Top 8-gala. Op 17 Maart vind die Westering-hokkiefees plaas en die volgende week en naweek vind die SAskole Atletiekkampioenskappe plaas, sowel as die Graeme-rugbydag, die Gregg Beling Hokkiefees, asook die
Despatch sportfees, alles net voordat baie spanne na die vakansietoernooie vertrek. “HECTIC!”

Program vir hierdie week
Saterdag 3
Februarie
Krieket: Brandwag
Tweekamp:
Oudtshoorn
Atletiek: Attie van
Wyk by Framesby

Sondag 4
Februarie

Maandag 5
Februarie
Dag 1

Dinsdag 6
Februarie
Dag 2
Krieket 2 (D):
Bethelsdorp
Debatklub

Woensdag 7
Februarie
Dag 3
Atletiek: Nico
Malanbyeenkoms

Donderdag 8
Februarie
Dag 4
Bloedskenk
Krieket 1(D): Alex

Vrydag 9
Februarie
Dag 5
VSCV Takkampl
Jeffreysbaai

By baie skole, en veral by die tradisionele seunskole, is die kompetisie tussen huise tradisioneel ‘n baie ernstige
saak. By Framesby is hierdie tradisie nog nie lekker gevestig nie, maar op een dag in die jaar hardloop die emosies
lekker hoog, en is almal kwaai ingestel op kompetisie. Dis natuurlik die Interhuis-atletiekbyeenkoms. Atletiek is
belangrik op die dag, maar die GROOT event is die kompetisie rondom die aankoms van die
“cheerleaders/dansers/rasieleiers”. Vir hierdie paar minute word daar baie hard gewerk en geoefen, en by min
skole in die land word daar met soveel erns en entoesiasme gewerk om ‘n reuse-impak te maak. En vanjaar was
dit nie anders nie. Die twee huise het hulself oortref en daarin geslaag om met nuwe en vars inisiatiewe vorendag
te kom. Baie geluk aan Huis Vis wat die Aankomsbeker gewen het en Huis Krit met die Sangbeker wat hulle
verower het. Moet sê, die liedjies was regtig oorspronklik! Mag hierdie pragtige tradisie vir nog lank voortbestaan!
Op die atletiekbaan het dit jolig gegaan. Die deelname was uitstekend, en tussen die pret deur het ons ernstige
atlete wonderlike vertonings gelewer. Verskeie rekords is verbeter, waaronder die 23 jaar oue rekord in die 1500m
vir seuns O/17, wat deur mnr. Louis Gerber gehou is. Björn Ferreira het uistekend gedoen om ‘n nuwe rekord daar
te stel van 4:13,4. Ander rekords is verbeter deur Wehan Smith (Seuns O/15, 1 500m – 4:35,2) Johan van Biljon
(Seuns O/16 gewigstoot – 13,77m), Jason Crouse (Seuns O/17 hoogspring – 1,83m), Triscka Stapelberg (Dogters
O/16 90m hekkies – 14,2 sek.), Lara de Bloe (Dogters O/17 1 500m – 5:02,7, en 3 000m -10:37,8), Vicky Oelofse
(Dogters O/19 1 500m – 4:50,8 en 800m – 2:23,8) en Abigail Appelgryn (Dogters O/19 hoogspring - 1,65m). Baie
geluk aan al hierdie atlete. Dis skitterend! Mag julle rekords sommer nog lank staan!
Verskeie atlete het BAIE punte ingesamel, en baie ander het aan byna elke item deelgeneem. Dit was regtig ‘n
fees! Die groot nuus is egter dat Huis Vis, ná twee jaar se terugslae, die beker met die grootste gemak herower
het. Goed gedoen Visse! Kyk of julle dit kan volhou.
Baie geluk aan die volgende top-presteerders: Monique van Rooyen
en Janno Agenbag, wat die meeste punte vir hul Huis ingesamel het.
Ons Junior Victrix Ludorum, Triscka Stapelberg en Junior Victor
Ludorum, Wehan Smith. Besondere gelukwense aan Janno Agenbag,
ons Senior Victor Ludorum, en Vicky Oelofse, ons Senior Victrix
Ludorum.

Veranderinge in toetsdatums
Ten einde van ons leerders tegemoet te kom met sportverpligtinge en toetse waarvoor hulle moeilik kan voorberei,
word die volgende veranderinge aangebring aan die toetsrooster: Die Gr. 8 & 9 Geskiedenis-toets word nou op
Donderdag 1 Maart geskryf, en die Gr. 8 & 9 Afrikaans-toets skuif na Donderdag 15 Maart. Dan ruil die toetse
van Maandag 12 Maart en dié van Vrydag 16 Maart net om. Al die Fisiese Wetenskap-toetse skuif van Maandag
12 Maart na Vrydag 16 Maart en die Geografie-toetse van 16 Maart skuif na Maandag 12 Maart. Hierdie
veranderinge sal baie duidelik aan al die betrokke leerders deurgegee word.

Eie keuse
Dit is deel van ons sondige aard dat ons altyd probeer om
die skuld vir ons sonde en probleme op andere of op die
omstandighede te werp. Dit is selfs uit eie krag vir ons
onmoontlik om ons eie verantwoordelikheid te erken en te
aanvaar. Daarvoor moet eers ’n Godswonder aan ons
geskied.
Die Bybel vertel ons dat dit al in die Paradys so was, toe
Adam homself voor God probeer verontskuldig het deur te
sê dat sy ongehoorsaamheid eintlik die skuld van Eva was.
Eva wys weer na die slang as die skuldige. Nie een van die
twee wil die verantwoordelikheid vir hulle daad aanvaar nie.
In werklikheid kom hulle redenasie daarop neer dat alles in
laaste instansie eintlik die skuld van God self is, want dit is
Hy wat Eva so geskep het dat sy verleibaar was; en dit is Hy
wat Adam so gemaak het dat Eva ’n groot invloed op hom
sou hê; en dit is Hy wat die slang so gemaak het dat hy ’n
instrument van die Verleier kon wees; ja dit is Hy wat die hele
sondeval moes verhoed het. Hulle kon dit nie verhelp nie.
God moes nooit so iets laat gebeur het nie (Genesis 3:8-13).
Hiermee is eintlik die verhaal vertel van die hele mensheid
se onwil om die skuld vir wat verkeerd is, by homself te soek.
Die gedagte van die sg. behaviourisme, waarvolgens ons
hele gedrag verklaar word uit die invloed van ons opvoeding
en ander faktore op ons, het selfs ’n sekulêre moderne
dogma geword: almal het skuld aan ons sonde, net ons self
nie. Dit is die strukture, die omstandighede, die mense en
magte buite ons wat ons optrede bepaal, nie ons eie keuse
nie.
In werklikheid trek ons met die ontkenning van ons eie skuld
natuurlik ’n streep deur ons menslikheid as sodanig. Die
Bybel leer ons dat die mens na die beeld van God geskep
is. Dit beteken onder andere dat hy geskep is om met God
in ’n verhouding te staan waarin hy kan antwoord op die
Woord van God. Hy is in ’n posisie van ver-antwoord-elikheid
gestel. Anders as die res van die skepping wat
geprogammeer is om aan hulle doel te beantwoord – en dit
daarom akkuraat doen – word die mens geroep om vrywillig
die goeie te kies en so sy skeppingsdoel self te verwerklik.
As ons die vryheid van die mens wegdink, hou die mens op
om mens te wees. Die adel van die mens is daarin geleë dat
hy kan kies tussen goed en kwaad, dat hy verantwoordelik
is vir wat van hom word. Juis sy skuld bevestig sy adel, want
slegs ’n vrye wese kan skuldig word. Die feit dat hy sy
vryheid misbruik het en ’n slaaf van die sonde geword het,
onthef hom nie van sy verantwoordelikheid as mens nie.
Laat ons ophou om die skuld vir ons mislukkings, slegte
gewoontes, verkeerde dade en haglike maatskaplike
toestande elders te soek. Al het derduisende faktore
meegewerk om ons beslissings te beïnvloed, dan bly dit nog
steeds ons keuse wat die deurslag gee. En deur Gods
genade hoef ons nie die verkeerde keuse te doen nie.
Uit Die Burger, 27 April 1989

Graad 8-kamp
groot pret!
Die Graad 8-kamp wat elke jaar by die skool gehou
word as afsluiting van die verwelkomingsprogram,
gaan gepaard met deeglike beplanning en
voorbereiding, en die Monitorbestuur is grootliks
hiervoor verantwoordelik. Onder die wakende oog
van die Graadhoof, mej. Schelbert, en die voogonderwysers van die Graad 8-klasse, is daar
heerlik gespeel, gewerk en gekuier. Die kamp is
die Saterdagmiddag afgesluit met die tradisionele
baadjie-seremonie, waar elkeen van die Graad 8’s
trots hul skoolbaadjie ontvang het om dit vir die
eerste keer aan te trek. Voorwaar ‘n besondere
geleentheid! Wat dit baie spesiaal maak, is da
tamper al die ouers die geleentheid bywoon,
waarna almal lekker saamgekuier het met die
Ondersteunersvereniging.
Baie dankie aan almal wat baie hard gewerk het om
die kamp, sowel as die verwelkomingsprogram ‘n
groot sukses te maak. Mag hierdie groep diep
spore trap in die volgende 5 jaar!

