
  

 

Verjaardae hierdie week 

Saterdag 
Simon Swart, 8A 

Tiana van Rensburg, 9G 
 

Sondag 
Jacqueline Bothma, 10F 

Stefan du Plessis, 8B 
Mondré Ingram, 9G 

Anke Krüger, 9A 
 

Maandag 
Corné Ferreira, 10E 

Sidney Strydom, 11D 
 

Dinsdag 
Anuchka de Lange, 8E 

Nicolaas Louw, 8D 
Shaun Westraadt, 8C 

 
Woensdag 

Mieke Alberts, 12C 
Niël Alberts, 12E 

Hendrico Buys, 9B 
Danielle Cloete, 12B 
Britney Welsh, 9G 

 
Donderdag 

Clarissa Botha, 11A 
Larushé Grigor, 8B 
Nicole Kussel, 12A 

Mieke Ollewagen, 10C 
 

Vrydag 
Natasha Phillips, 8F 

Cailin Richardson, 12A 
Gerrida Stadler, 11A 

 

Volgens die Onderwyswet moet daar elke 3 jaar ‘n beheerliggaamverkiesing 
gehou word, en kan slegs ouers van die skool, asook verkose 
verteenwoordigers van die skool se personeel en leerders, op die 
beheerliggaam dien.  In 2018 moet daar ‘n nuwe beheerliggaam verkies word, 
en hierdie groep ouers en onderwysers sal ‘n baie groot verantwoordelikheid 
hê om Framesby deur ‘n “oorgangstydperk” te bestuur.  Omdat heelwat van 
die huidige lede binnekort nie meer ouers van die skool sal wees nie, sal 
heelwat “nuwe” lede gekies moet word. 
 

‘n Hele paar senior personeellede bereik binne die volgende paar jaar die 
aftree-ouderdom en sal noodgedwonge die onderwys moet verlaat.  Uiteraard 
laat enige persoon wat die skool verlaat ‘n leemte, maar in hierdie geval is ‘n 
groot deel van die skool se bestuurspan ter sprake.  Die proses om Framesby 
deur hierdie tyd te bestuur en te verseker dat die nuwe personeellede wat 
aangestel word, werklik daartoe sal bydra dat die skool verder groei in die 
strewe tot volgehoue uitnemendheid, sal groot verantwoordelikheid en insig 
vereis.  Hierdie verantwoordelikheid sal ten volle berus op die beheerliggaam. 
 

Dis dus baie belangrik dat ouers wat bereid is om hierdie uitdaging in belang 
van ons skoolgemeenskap, en in besonder van ons kinders, te aanvaar, en 
wat oor die nodige toewyding en kundigheid beskik, hulself beskikbaar moet 
stel om op die beheerliggaam te dien.  Ons is dit aan al die oud-leerders, sowel 
as die geslagte wat kom, verskuldig om Framesby as die brandende ligbaken 
vir Afrikaans en die Afrikaanse kultuur te laat voortleef, en om alles moontlik 
in plek te hou sodat die skool tot veel groter hoogtes kan ontwikkel.  Dis nou 
die tyd om skouer aan die wiel te sit! 

Baie sterkte aan ons 1ste 

en O/15-krieketspanne 

wat hierdie naweek teen 

Paarl Gimnasium speel. 
 

Ook aan ons tennisspan 

wat aan die Bredasdorp-

toernooi deelneem 

Baie sterkte aan al ons atlete wat hierdie naweek 

deelneem aan die P.E.-Hoërskole-byeenkoms wat 

by die Gelvandale-baan plaasvind 

Soos verlede week berig, het amper al ons atlete wat aan die Sone-
byeenkoms deelgeneem het, deurgedring na die PE-Hoërskole-byeenkoms 
wat hierdie naweek plaasvind.  Die byeenkoms het eintlik reeds Dinsdag begin 
omdat ‘n klompie velditems vooraf afgehandel moes word. 
 
Hierdie byeenkoms is baie belangrik vir enige atleet wat verder wil vorder.  
Atlete dring hiervandaan deur na die Metro-byeenkoms, waar die Uitenhage-
skole ook betrokke is, en daarna na OP-Hoërskole.  Intussen bied elke 
byeenkoms die geleentheid om te kwalifiseer vir die SA Jeug-kampioen-
skappe.   
 
Framesby het ‘n trotse atletiekgeskiedenis en atletiek word steeds baie ernstig 
by ons skool bedryf.  Aan al ons atlete, maar in besonder daardie groep wat 
BAIE hard werk, wens ons baie sterkte toe.  Mag dit uitstekend gaan en mag 
almal deurdring na die Metro!  Ons sien uit na wonderlike uitslae. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
 
  
                       
 

   

Weeklikse nuusflitse vir ‘n ingeligte Framesby-familie! 

U i t g a w e  1 4 5 :   1 6  F e b r u a r i e  2 0 1 8                      Kontakbesonderhede:  nuusbrief@framesby.co.za 

Stel jouself beskikbaar 



  Framesby is trots op .... 

Saterdag 17 
Februarie 

Sondag 18 
Februarie 

Maandag 19 
Februarie 

Dinsdag 20 
Februarie 

Woensdag 21 
Februarie 

Donderdag 22 
Februarie 

Vrydag 23 
Februarie 

Krieket Paarl 

Gim 1ste & O/15 

Tennis Bredas-
dorp toernooi 
Atletiek PE 
Skole 
(Gelvandale) 

Tennis  

Bredasdorp 

Dag 1 
TOETSDAG 
Muurbal Proewe 
BL Personeelkom. 

Dag 2 
Krieket (D) 

Parssonshill 
VCSV 

koffiekroeg 

Dag 3 Dag 4 
TOETSDAG 
Krieket (D) St. 

Dominics 
BL Finanskomitee 

Dag 5 
TOETSDAG 
Muurbal toernooi 

            

Program vir hierdie week 

Krieketspanne vaar uitstekend tot dusver! 
Ons krieketspanne het tot dusver vanjaar besonder goed presteer, en 
ons is baie trots op die manne.  Soos verlede week berig, het ons deur- 
gedring na die streeksfinaal in die T20-reeks en sal ons binnekort teen 
Grey te staan kom om te bepaal wie die wenner is van die stadstreek.  
Soos berig het ons Westering met 44 lopies, en Pearson met 21 lopies 
geklop.  Corné Ferreira, Ruan de Ridder en Corné Gerber was die groot 
uitblinkers met die kolf en die bal.  Daarna het die 1stes Nico Malan 
met 9 paaltjies geklop, met Marius van Rooyen, Corné Gerber en Tiaan 
Smith die uitblinkers. 
 
Ons O/15B-span het naelskraap verloor teen Andrew Rabie se A-span, 
terwyl ons O/14B-spannetjie DF Malherbe se A-span ore aangesit het.  
Die groot uitblinkers was egter die 3de span, wat David Linvingstone 
met 89 lopies geklop het.  Hier het William Moffat skitterend gekolf en 
‘n onoorwonne 100 lopies aangeteken! 
 
Ons O/15A’s het verlede week Nico Malan met 8 paaltjies geklop in ‘n 
T20-wedstryd en die 3des het Westering met 10 paaltjies afgeransel 
nadat Westering vir net 21 lopies uitgehaal is!  André Kapp het hier 5 
paaltjies vir 1 lopie geneem!  Uitstekend manne.  Baie trots op julle! 
 

Mischka Strydom het verlede week deelgeneem aan die Suid-Afrikaanse 
Fietsrykampioenskappe wat in Oudtshoorn plaasgevind het, waar sy in ‘n baie sterk 
groep O/17-ryers van regoor die hele Suid-Afrika, meegeding het. 
 

Sy het Dinsdag in die 14.8 km Individuele Tydtoets die vyfde plek behaal met ‘n 
gemiddelde spoed van 36.25 km/h.  Daarna het sy Vrydag meegeding in die 
Padwedren oor 52 km.  Dit was ‘n baie taai wedren wat in ‘n temperatuur van 46 
grade C gery moes word!  Tydens die wedren het Mischka saam met 4 meisies 
weggebreek, maar ongelukkig op een van die heuwels agter geraak van die bondel.  
Sy moes hierna vir 12 km op haar eie die bondel jaag en het hulle sowat 9 km voor 
die eindstreep ingehaal.  In die naelrit na die wenstreep het sy die bronsmedalje 
met 0,2 sekondes misgeloop!  Baie geluk Mischka met jou pragtige vertoning.  Daar 
is geen twyfel nie dat jy volgende jaar sal voortbou hierop nie, en met ‘n paar 
medaljes sal huistoe kom!  Baie trots op jou!   
 

Om alles te kroon is Mischka een van ons top akademiese presteerders.  Dit wys 
maar net dat harde werk en opoffering die dissipline kweek om op alle terreine te 
presteer as mens regtig wil.  Doen so voort Mischka. 

Mischka laat haar geld by die sa’s 

                    

    

     

    

     

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

       

       

   

 

 

  

     

   

    

 

   



  

  

Ons skool is vanjaar reeds 52 jaar oud en miskien moet mens bietjie terugkyk na ons verlede om te sien wat dit 
is wat ons moet handhaaf en waaraan ons moet bou.  Die skool is in 1966 betrek deur 9 onderwysers en 128 
Standerd 6-leerlinge (Graad 8).  Framesby is egter eers ‘n jaar later, op 14 April 1967, amptelik geopen deur die 
Superintendent-Generaal van Onderwys, dr. G.J.J. Smit.  Die skool het op daardie stadium nie oor ‘n saal beskik 
nie, en die opening is in die vierkant tussen die Verbruikerstudieklas en die Mediasentrum gehou!  Net om dinge 
bietjie in perspektief te stel:  die skoolgebou is opgerig deur Andrew Hannah en Seuns-bou-aannemers teen ‘n 
koste van R295 000! 
 
Die personeel, onder leiding van mnr. Dirk Visser, het van begin af baie hard gewerk om ‘n skool tot stand te 
bring waar bepaalde fundamentele waardes deurgaans gevestig sou word.  In die proses is van begin af klem 
gelê op die skep van tradisies en die skep van geleenthede, veral om op die hoogste vlak te kan kompeteer. 
 
Die foto’s hierbo toon die kleure-byeenkoms van 1967 (“Cheerleaders, eat your heart out!), André Jansen, ons 
eerste provinsiale atleet, met sy paaspringrekord van 9 voet 9 duim in die O/17 paalspring, statige dames by die 
eerste matriekafskeid in 1970 en die skoolgebou in 1967. 

  

   

   

     

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 



  

Minagting van mekaar is 
vernietigend 

Ons is baie meer as wat ons self besef, afhanklik van die 
aanvaarding en waardering van andere. God het ons so 
gemaak dat ons die agting en liefde van andere nodig het 
om werklik ons self te kan wees. Ons het dit so nodig as 
wat plante die atmosfeer, die son en die reën nodig het 
om te kan groei.  Volgens die boek Genesis het God aan 
die begin van die geskiedenis gesê: Dit is nie goed dat die 
mens alleen is nie (Genesis 2:18). Dat Hy aan die mens 
’n vrou gegee het, was nie net om sy eensaamheid te 
verdryf nie, maar om mens-wees te konstitueer as iets wat 
slegs in gemeenskap met andere betekenis het.   
Daarmee is die grondpatroon van die menslike 
bestaanswyse gegee. Die gemeenskap tussen mense 
neem verskillende vorme aan, waarvan die huwelik die 
mees persoonlike en intieme is. Maar om die huwelik 
heen lê die wyer kringe van die gesin, die skool, die kerk 
en al die gestaltes van die samelewing.  Ons lewe word in 
hierdie samelewingsvorme gevorm. Dit is in groot mate 
waar dat ons in die samelewingsverbande gemaak word 
soos ons is. Word ons daarin opgevang, aanvaar, 
gerespekteer en as mede-mens waardeer, dan help dit 
ons om ons self te aanvaar en vir andere ’n medemens te 
wees. Maar as dit nie gebeur nie, kan ons misvorm word 
en ons vermoë om vir andere ’n medemens te wees, 
belemmer word.  Juis daarom is dit vernietigend as ’n 
mens deur ander mense verag en verwerp word. Dit 
verneder jou, ontneem jou alle selfvertroue en krenk jou 
op ’n wyse wat ’n negatiewe reaksie van haat teenoor 
jouself, jou medemense en selfs die lewe by jou kan 
opwek. Baie gedragsafwykings kan teruggevoer word tot 
die wonde van minderwaardigheid en vervreemding wat 
deur die minagting van andere veroorsaak is. 
Minagting van andere is een van die dodelikste wapens in 
die broederstryd wat die gevolg van die sonde is. Die 
wêreld se geskiedenis is een lang verhaal van die wyse 
waarop die veragting van ander individue, ander groepe 
en stamme, volke en rasse tot bloedige stryd en die dood 
gelei het.  Dit is veral die onbekende, die vreemde in 
andere wat altyd weer begroet word met minagting en 
verwerping. Ons is geneig om die onbekende te vrees en 
voel bedreig deur die vreemde. Eers as mense mekaar 
leer ken, is dit moontlik om ondanks die grootste verskille 
in agtergrond en aard mekaar te aanvaar en vriende te 
word.  Geen gesonde samelewing kan gebou word op die 
onwil om ander mense as mense te aanvaar nie. Veral in 
ons soort samelewing waartoe soveel verskillende soorte 
mense behoort, is dit fataal as hulle nie mekaar leer ken 
en waardeer nie, maar op mekaar neersien en mekaar 
verag.  Waar God dit so beskik het dat ons almal hier 
saam moet woon, is dit sy gebod dat ons vir mekaar 
medemense moet wees wat mekaar nie verag en verwerp 
nie, maar aanvaar en opbou. Dit is die enigste weg tot 
genesing vir die samelewing. 
 

Die probleem met die 

draaihekke 

Vir ons Graad 8’s en hul ouers is dit tans ‘n groot 
frustrasie dat niemand nog op ons stelsel 
geregistreer is om die draaihekke te gebruik nie.  
Om die probleem te vererger, is die al die hekke om 
die skool party oggende toe, en is dit ‘n groot 
gesukkel om die skoolterrein binne te gaan. 
 

Ons vra graag verskoning vir hierdie frustrasie.  Die 
probleem is eenvoudig dat die sagteware wat 
gebruik word om die stelsel te bedryf, ‘n baie 
omslagtige registrasieproses vereis, en dat ons tans 
probleme met die sagteware ondervind.  Die 
registrasieproses sal egter binne die volgende 
siklus (2 weke) voltooi wees.  Intussen sal ons 
terreinpersoneel seker maak dat die volgende 
hekke elke oggend deurlopend oop sal wees:  Die 
groot hek by die bus-motorhuise, die groot skuifhek 
in Cornelialaan by die Mediasentrum, asook die 
klein hekkie oorkant die Netbalbane.  Ons personeel 
gebruik die groot hekke by die hoofingang en die 
parkeerarea, en hierdie hekke word soms per 
ongeluk weer met afstandbeheer toegemaak.  Ons 
poog egter om die hekke altyd oop te hou. 
 

Anneke is miss greenacres 
teen vir 2018! 

Baie geluk aan Anneke Bushby, Gr 10, wat verlede 
Saterdag aangewys is as Miss Green-acres Teen 
vir 2018 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 
  

  

  

                                                                                                                     

  

   
  

 

   
  
 
  

   
    
  
  
   
  

 
  
 

 
   
 
            
  
  

  

    


