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Altyd met ‘n blye gemoed

Alle Gr. 8’s
Neem asb. kennis:

Die grootste kenmerk van mense wat vrede in hul lewe ervaar, is dat hulle die
kuns aangeleer het om teëspoed en terugslae van hulle af te skud en die lewe
elke dag aanpak asof dit die grootste geskenk is. Vir die meeste van ons
ander sterflinge is dit egter nie aldag so maklik nie!

EBW-toets skuif van
5 Maart na 22 Maart

Die grootste guns wat ons egter vir mekaar kan doen, is om ‘n punt daarvan
te maak om só teenoor ander op te tree dat hulle nooit kan agterkom dat ons
bietjie sukkel met die houe wat die lewe uitdeel nie. Een van die karaktertransformasie-waardes wat ons graag in Framesby wil uitbou, is om altyd met
‘n gees van ware omgee met ons medemens om te gaan. Omgee is nie net
om drukkies uit te deel, of om die regte geluide te maak wanneer ons dink ‘n
bepaalde situasie vereis dit nie. In sy wese gaan omgee seker daaroor dat
elkeen hom- of haarself in hul medemens se skoene moet probeer plaas. Dit
is egter nie altyd so maklik nie, want die meeste van ons plaas ‘n hoë premie
op ons privaatheid, hou nie daarvan om onsself té bloot te stel nie.
Wat bly dan oor? Miskien moet ons anders daarna kyk. Miskien moet ons
benadering wees dat ons deur ons optrede, ons uitkyk op die lewe, en dit wat
ons na buite uitstraal, ander mense soveel nuwe moed kan gee dat hulle begin
glo dat die lewe eintlik nie so swaar hoef te wees nie. Deur altyd met ‘n blye
gemoed, met ‘n liefde vir die lewe, die dag aan te pak, mag ons dalk nie net
onsself nie, maar ook ander rondom ons, laat wonder.
Niemand kan ontken dat die lewe soms ongenaakbaar kan wees, en dat mens
nie aldag verstaan waarom dinge met ons gebeur nie. Dalk het ons net
vandag ‘n ligstraal nodig. Dalk moet ons net herinner word aan ons eie
uniekheid, en die wonder van die Skepping. Wees vandag daardie ligstraal!

Assesseringskalenders volgende
week beskikbaar
Die assesseringskalenders vir 2018 sal volgende week aan die leerders
uitgedeel word. Hierdie kalender moet verkieslik êrens in die huis opgehang
word sodat dit gereeld geraadpleeg kan word.
Op die kalender is alle SGA-aktiwiteite vir elke vak aangedui op die datum
wanneer dit sal plaasvind, of in sommige gevalle, die datum waarop die
betrokke werk ingehandig moet word. Skoolgebaseerde Assessering is ‘n
uiters belangrike komponent van die finale punt in elke vak, en leerders moet
te alle tye seker maak van die vereistes, sowel as die toepaslike datums, vir
elke aktiwiteit.
Alle eksamendatums, sowel as toetsreeksdatums, is
aangebring. Alle ander skoolaktiwiteite is in die jaarbeplanner aangeteken.

ONTHOU
Paint Run vandag
Verjaardae hierdie week
Saterdag
Ockert Greeff, 9D
Jason Houwland, 12D
Frans Landman, 11E
Gustav Roux, 8D
Zürika Ruddy, 10A
Evan Strydom, 8A
Sondag
Dillon Els, 9D
Willem le Roux, 8C
Louis Potgieter, 12G
Maandag
Jeneuque Blom, 9E
Tuanè Craill, 12B
Kayla Ferreira, 10A
Monique Ferreira, 10A
Dinsdag
Jaco van Greunen, 9C
Woensdag
Justin Smit, 11A
Simoné van Leeuwen, 8F
Donderdag
Franco Boshoff, 11F
Keenan Ferreira, 10C
Vrydag
Cailyn Kruger, 11B
Bianke Louwrens, 11E
Ernst Schutte, 10B

Framesby is trots op ....
Kayla en Monique gekies vir suid-afrika
Ons het al gewoond geraak daaraan dat ons “wonder-tweeling”, Kayla
en Monique Ferreira op ‘n wye front uitstekende prestasies lewer. Hulle
het al die hoogste louere verwerf in moderne vyfkamp, skerm,
pistoolskiet, stoei en krieket, ten minste dit waarvan ons weet!
Beide speel vir ons eerste dogterskrieketspan en saai gewoonlik
verwoesting onder die teenstanders! Asof al die sporte nie genoeg is
nie, blink hulle verder uit in binneshuise krieket. Dis dan ook in hierdie
sport waar hulle onlangs verkies is om Suid-Afrika by die Junior
Wêreldbeker-kompetisie, wat vanjaar in Nieu-Seeland aangebied word,
te verteenwoordig.
Beide hierdie twee dames het al op die hoogste vlak presteer en
medaljes op nasionale vlak verower. Op die foto links pryk hulle met die
medaljes wat hulle in 2016 by die SA Stoeikampioenskappe verower het.
Ons is baie trots op dié twee! Baie geluk, Kayla en Monique. Dis ‘n
wonderlike prestasie.

Atlete blink uit by pe-hoërskole
Tydens die Sone-byeenkoms het sowat 150 Framesby-atlete gekwalifiseer om aan PE-Hoërskole-byeenkoms
deel te neem. Dis ‘n wonderlike prestasie! Tydens hierdie byeenkoms kon atlete kwalifiseer om na die Metrobyeenkoms deur te dring, en altesame 77 van ons atlete het hierdie pragtige prestasie behaal.
Ons atlete het besonder goed gevaar en ‘n hele klompie het uitstekende vertonings gelewer. Janno Agenbag is
as die Victor Ludorum van die byeenkoms aangewys, en ‘n hele paar atlete het rekords verbeter. Hulle is:
Thriscka Stapelberg (90m hekkies Do/14), Leigh Snyman (90m hekkies DO/14), Jean Baard (1500m hindernis
SO/14), Lara de Bloe (3000m D O/17), De-Leon Strydom (2000m hindernis SO/16), Jurgens Borman, (2000m
hindernis SO/16), Juanita van Tonder (gewigstoot D O/16), Kelly Schmidt (3000m D O/16), Bjorn Ferreira (800m
S O/17) en Vicky Oelofse (1500m D O/19).
Verskeie atlete het ook meer as een eerste plek behaal. Hulle is Monique van Rooyen (D O/15 verspring,
spiesgooi, diskus en gewigstoot), Janno Agenbag (S O/19 110m hekkies, 400m hekkies en 400m), Thriscka
Stapelberg (D O/14 90m hekkies, 100m, en 200m), Danie van der Merwe (S O/17 diskus en gewigstoot), Bjorn
Ferreira (S O/17 800m en 1500m), Lara de Bloe (D O/17 1500m en 3000m), en Juanita van Tonder (gewigstoot
en diskus D O/16). Juanita het terselfdertyd 2de hoogste punt van alle dogters, volgens die APE-tabelle met haar
gewigstootprestasie behaal, terwyl Tiaan Erskine ook die 2de hoogste punt van alle seuns behaal met sy
hamergooi-afstand van 57m S O/16.
By die Metro-byeenkoms, wat hierdie hierdie naweek plaasvind, is atlete uit Port Elizabeth, Uitenhage en
Despatch, asook die omliggende gebiede, in aksie. Na afloop van die byeenkoms word ‘n Metrospan gekies.
Atlete wat ernstig is oor hul atletiek werk hard daaraan om uiteindelik in die Oos-Kaap Skolespan opgeneem te
word wat aan die SA Skole-byeenkoms gaan deelneem, en ‘n goeie prestasie hierdie naweek kan help om hul
drome te bewaarheid. Baie sterkte aan al ons atlete. Mag julle uitstekend vaar!

Program vir hierdie week
Saterdag 24
Februarie

Krieket
Kingswood
Atletiek
Metrobyeenkoms
Swem B-liga Gala

Sondag 25
Februarie

Maandag 26
Februarie

Dinsdag 27
Februarie

Dag 6
TOETSDAG
Rugby: Proewe

Dag 7
Rugby: Proewe
Krieket (D) 2 –
St. Thomas

Woensdag 28
Februarie
Dag 8
Rugby: Proewe
Landloop Gr 8
byeenkoms

Donderdag 1
Maart
Dag 9
TOETSDAG
Rugby: Proewe
Krieket(D) 1
Pearson
Redenaarsklub
Beheerliggaam

Vrydag 2 Maart
Dag 10
Biddag vir Vroue
TOETSDAG
Gholf Cradock
Krieket (D) OosLonden-toernooi
Atletiek OP
Kampioenskappe

Ons tennisspan het die afgelope naweek
deelgeneem aan die Bredasdorp-toernooi, en
binnekort vertrek hulle na Sun City waar hulle
aan ‘n prestige-toernooi gaan deelneem.
Tydens die toernooi in Bredasdorp het die span
twee van hul vyf wedstryde gewen. Alhoewel
hulle nie so goed gedoen het soos hulle graag
wou nie, was dit ‘n goeie leerskool en
uitstekende voorbereiding vir die Sun Citytoernooi in Maart. Van die beste skole-spanne
was by die toernooi betrokke en ons spelers het
te alle tye hul heel beste gegee. Een van die
uitstaande kenmerke van ons span is hul
volgehoue ondersteuning vir mekaar tot die
einde toe.
Carli van Onselen en Taryn
Landman het die toernooi onoorwonne
afgesluit, terwyl Carli en Dantré Haasbroek ook
onoorwonne was. Baie geluk!
Baie sterkte met die voorbereiding vir Sun City!
Ons is baie trots op julle glo dat die span van
krag tot krag sal gaan, veral weens die strawwe
teenstand wat julle moet trotseer. Ons weet
julle sal Framesby se naam hoog hou!

Name vir foto in eerste span klere
Voor van links: Chandre Janse van Rensburg,
Juhane du Plessis, Carli van Onselen , Talisha
Windwaai, Taryn Landman
Agter van links: Luke Nell, Dantre Haasbroek,
Tian Botha, Tiaan van Eeden, Johann Postma

Voor: Mej. Potgieter, Johan Postma, Chandré Janse van
Rensburg, Juhané du Plessis, Talisha Windwaai, Carli van
Onselen, Tiaan van Eeden, Tian Botha en Taryn Landman.
Agter is Dantré Haasbroek en Luke Nell.

Soos verlede week berig, het ons eerste- en O/15krieketspanne verlede week na die Suid- en Wes-Kaap gereis
waar hulle in vier wedstryde in aksie was. Beide spanne het
gemengde welslae behaal, maar hulle uitstekend van hul taak
gekwyt. Ons eerstespan het eerste teen die Suid-Kaapkampioene, Outeniqua, gespeel, waar hulle met 25 lopies in
‘n T20-wedstryd verloor het. Hierna het hulle die bordjies
verhang en Hoërskool Punt van Mosselbaai met 50 lopies
geklop. In die Paarl het ons ongelukkig vasgeval teen Paarl
Gimnasium. Hulle het ons met 70 lopies geklop in ‘n T20wedstryd. Ons manne het egter die beste vir laaste gehou toe
hulle Boland Landbou hierna met 7 paaltjies geklop het. Ons
O/15-span het baie goed begin deur Outeniqua en Punt te
klop, maar moes daarna die knie buig teen Gim en Boland
Landbou.

Vir die eerstespan het die volgende spelers uitgeblink: André Gerber met 2/20 en Wiehan Strydom met 3/24 was
die beste boulers teen Outeniqua, terwyl Divan Meyer (21) en Ruan de Ridder (20) die beste kolwers was. André
Gerber (25), Corné Gerber (22), Roche Meiring met 3/20 en Tiaan Smith met 3/15 was ons uitblinkers teen Punt.
Teen Gimnasium het Divan Meyer 26 lopies aangeteken. Ons beste boulers teen Boland Landbou was André
Gerber met 3/21 en Tiaan Smith met 3/16, terwyl Tiaan Smith met 43 n.u.n en Divan Meyer 46 n.u.n uitstekend in
hierdie wedstryd gekolf het.
In die plaaslike T20-reeks was ons Woensdag in aksie teen Grey in die streeksfinaal. Ongelukkig kon ons manne
nie daarin slaag om hul goeie vorm van die seisoen te laat geld nie, en moes ons die knie buig. Ondanks hierdie
teleurstelling het ons krieketmanne steeds uitstekend gevaar hierdie seisoen. Saterdag speel ons teen
Kingswood, en daarna sluit ons die seisoen af met die wedstryde teen Victoria Park.

Die volgende toetse word in die komende week geskryf:
Maandag 26 Februarie:
Graad 10 – 12: Fisiese Wetenskappe, Graad 10 & 12: Toerisme
Donderdag 1 Maart:
Graad 8 & 9: Geskiedenis, Graad 10 & 11: Afrikaans, Graad 12: Lewenswetenskap
Prakties
Vrydag 2 Maart:
Graad 8 – 12 Engels

Die kuns om los te laat
Een van die moeilikste dinge wat ons in die lewe moet
leer, is om bereid te word om dinge wat vir ons absoluut
dierbaar is, los te laat as die tyd daarvoor gekom het.
Dit ’n proses wat dwarsdeur ons lewe aan die gang is. Dit
begin al heel vroeg in ons lewe en dit gaan deur tot by die
dood. Dit is nie altyd ewe moeilik nie, want ons binding
aan die aardse dinge wissel en die situasie waarin ons
verkeer, maak ’n groot verskil aan die vraag hoe diep dit
ons raak. Dit is byvoorbeeld vir ons wel pynlik om dinge
los te laat wat in ons jeug vir ons baie dierbaar is. Omdat
daar egter nog soveel ander dinge is wat die lewe die
moeite werd maak, en daar nog ’n stygende lyn in ons
lewensoriëntasie is, kan ons die verlies verwerk. So kan
’n mens die dood van jou ouers of die verlies van jou beste
vriende aanvaar. Jy kan teleurstellings oorkom en van
bepaalde ideale afskeid neem. Jou lewe is nog vol
verwagting, en dit dra jou verder. Maar daar is dinge in ’n
mens se lewe waarvan jy voel dat die verlies daarvan tot
in die murg sny. Jy is so volkome daaraan verbonde, dat
jou bestaan self vir jou besef daaraan hang. As jy dit
verloor, is alles verlore. Die lewe self verloor dan alle sin.
Jou hart weet: niks kan vir hierdie verlies vergoed nie. Die
slag is soveel swaarder as jy nie meer jonk is nie en die
toekoms jou nie meer lok nie.
Baie dinge kan ’n mens se lewenswêreld so in duie laat
stort. Vir die een sal dit die verlies van ’n kind wees, vir die
ander die verlies van ’n lewensmaat, vir nog een die
verbrokkeling van die huwelik of die verlies van die
erkenning wat hy geniet het. Of dit kan wees dat ’n mens
deur ’n ongeluk vermink en van jou normale funksionering
beroof word of dat jy aan ’n ongeneeslike kwaal ly.
Wanneer dit gebeur, kan ons psigies alleen voortgaan as
ons op ’n punt kan kom waar ons die aardse dinge
waaraan ons so geheg is dat ons voel asof ons
daarsonder nie kan lewe nie, deur Gods genade aan Hom
kan afgee. Ons moet leer om soos ’n drenkeling in die see
alles los te laat en nog slegs vas te klem aan Christus as
die vaste Rots van ons behoud. Dit kan ’n mens nie
vanself doen nie. Dit is vir ons hart onmoontlik om homself
los te maak van die dinge waaraan dit met alle vesels
verbonde is. Dit kan net gebeur as ons leer dat die liefde
van God meer is as alle ander dinge. Slegs deur die geloof
leer ons om ook die allerdierbaarste dinge van die aarde
te besit asof ons dit nie besit nie (1 Korintiërs 7:30-31).
Vroeër of later moet ons immers alles loslaat.
Die wêreld is ons woning nie (Totius). Ons het hier geen
blywende stad nie. Ons toekoms en onaantasbare
vreugde lê elders. Daarop moet ons ons hart leer rig, nie
om die aardse lewe te ontvlug of te minag nie, maar om
op die regte wyse daarmee te kan omgaan en dit los te
kan laat as die tyd daarvoor gekom het.
Uit Die Burger, 13 Januarie 1990

Framesby se
rekordbrekers!
Tydens verlede naweek se PE-Hoërskole Atletiekbyeenkoms het die volgende atlete rekords
verbeter:
Thriscka Stapelberg en Leigh Snyman, wat beide
die rekord in die 90m hekkies vir dogters O/14
verbeter het, Jean Baard wat ‘n nuwe rekord in die
1500m hindernis vir seuns O/14 opgestel het, Lara
de Bloe in die 3000m vir dogters O/17, De-Leon
Strydom en Jurgens Borman, wat beide die rekord
in die 2000m hindernis vir seuns O/16 verbeter het,
Juanita van Tonder met haar rekordafstand in die
gewigstoot dogters O/16, Kelly Schmidt in die
3000m vir dogters O/16, Bjorn Ferreira met ‘n
rekord in die 800m vir seuns O/17, en Vicky
Oelofse met ‘n rekordtyd in die 1500m vir dogters
O/19.
Baie geluk aan al hierdie atlete. Mag julle rekords
nog jare lank staande bly! Sterkte met die
byeenkomste wat nog voorlê.

Vier eerste plekke vir
Monique!
Monique van Rooyen het die afgelope naweek
uitstekend presteer toe sy vier eerste plekke behaal
het by die PE-Hoërskole-byeenkoms. Sy was die
wenner in die verspring, spiesgooi, diskus en
gewigstoot vir dogters O/15. Baie geluk, Monique!

