
  

 

Verjaardae hierdie week 

Saterdag 
Juhane du Plessis, 9A 

Cornelius Greyling, 12C 
Kyle Gunn, 12B 

 

Sondag 
Jason Crous, 10G 

Kaylee Els, 9D 
Ruan Els, 9F 

Monique Hattingh, 12D 
Ilodi Nel, 9F 

Sonica Wolmarans, 9B 
 

Maandag 
Bonita Allers, 9C 

Marli du Preez, 11D 
Gideon Lotter, 11A 

Stefan Oosthuizen, 10C 
Kelly Schmidt, 10G 

 

Dinsdag 
Anneke Bushby, 10B 
Wian Helfrich, 10C 

Christiaan van Vuuren, 9C 
 

Woensdag 
Ingebörg Jordaan, 12B 

Daniel Venter, 12E 
 

Donderdag 
Dylan Smith, 11C 

 

Vrydag 
Crystal Danielz, 12F 

Mieke Smit, 8D 
 

Ons praat reeds ‘n geruime tyd van Framesby as ‘n waardegedrewe skool, en 
eintlik was ons dit nog altyd.  Die waardes wat na ons mening fundamenteel 
tot ons lewensbeskouing behoort te staan, is dinge soos om verantwoordelik-
heid te neem, om betroubaar te wees, om regverdig en verdraagsaam te 
wees, om te alle tye respek te betoon, om werklik om te gee, en om daarna te 
streef, en daaraan te werk, om ‘n goeie landsburger te wees. 
 
Alles mooi en edel, veral as ons dit kombineer met ‘n openlike belydenis dat 
ons Christenskap die basis is waarop ons ons hele lewe bou.  Die 
spreekwoord dat woorde wek, maar voorbeelde trek, moes êrens darem 
bietjie aan ons gewete karring.  Praat is maklik, en beïndruk mense dalk, maar 
wat ons doen, en dan veral wanneer niemand sien nie, is eintlik wat ons as 
mense definieer. 
 
Een kenmerk van die lewe vandag is dat die mens baie maklik kompromieë 
aangaan met sy gewete.  Dat daardie waardes waarop ons vandag onwrikbaar 
staan, môre dalk net in die pad staan van iets wat ek myself toeëien, en sonder 
seremonie op die agtergrond geskuif word.  Net om oormôre weer netjies 
afgestof te word, en verhef te word as ons edel mondering.  Vir baie mense 
het hierdie toertjie om alles te balanseer om enigiets te kan regverdig, tweede 
natuur geword.  Ongelukkig vergeet ons te maklik dat ons juis daardeur ons 
geloofwaardigheid verloor, en eintlik in ons onderbewussyn skaam raak vir 
onsself. 
 
Waarom vind ons dit só moeilik om die regte keuses te maak, om ‘n betroubare 
morele kompas te hê?  Is dit nie miskien dat ons so maklik deel geword het 
van die moderne tendens dat alles uitgekontrakteer kan word nie.  Wanneer 
my kind emosioneel sukkel, reël ek ‘n sielkundige.  As dit sukkel met die 
akademie, reël ekstra klasse, wanneer ek nie lus is vir sukkel nie, laai ek hulle 
by die mall af.  Het dit nie tyd geraak dat elkeen begin opstaan vir sy of haar 
waardes nie.  Dat almal met nuwe oë na die wêreld en die mense om ons, 
begin kyk nie.  Dat ons “waardevolle” mense raak na wie ander met 
vrymoedigheid kan opkyk.  Dat ander mense Christus in ons alledaagse doen 
en late sien.  Ons almal het dit in ons ….  LAAT DIT NET VRY!   

ONDERSTEUN 

DIE JAPAN-

GROEP! 
Vrydag 16 Maart: 

Rugby-aand met die 

Kings! 

R80 per persoon 

Skoolsaal 
Kaartjies by Westway Kafee  

(Navrae by die Algemene 

Kantoor) 

Sportprogram hierdie naweek 
ATLETIEK:  Oos-Kaap-kampioenskappe by NMU. (Vrydag en Saterdag) 
RUGBY:  O/19A & B, O/16, O/15 en O/14 almal teen Humansdorp Sekondêr 
by die Gill Kollege-sportfees. (Saterdag) 
DOGTERSHOKKIE:  Eerstespan by die Grens-sportfees in Oos-Londen (Hele 
naweek) 
TENNIS:  Eerstespan (Seuns en Dogters) by die Wilson Menlo Mixit-toernooi 
by Sun City. (Hele naweek tot Maandag) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
 
  
                       
 

   

Weeklikse nuusflitse vir ‘n ingeligte Framesby-familie! 

U i t g a w e  1 4 8 :   9  M a a r t  2 0 1 8                      Kontakbesonderhede:  nuusbrief@framesby.co.za 

Hoe lyk ons waardes? 



  Framesby is trots op .... 

Saterdag 10 Maart Sondag 11 
Maart 

Maandag 12 
Maart 

Dinsdag 13 
Maart 

Woensdag 
14 Maart 

Donderdag 15 
Maart 

Vrydag 16 
Maart 

Atletiek: Oos-Kaap 
Kampioenskappe 
Rugby Gill-sportdag 
Hokkie Grens 
Sportfees 
Tennis Sun City-
toernooi 

Tennis: Sun 

City-toernooi 
Hokkie Grens 

Sportfees 

Dag 6 
TOETSDAG 
Tennis Sun City-

toernooi 

Dag 7 
Krieket (D) 2 

Collegiate 

Dag 8 Dag 9 
TOETSDAG 
Krieket (D) 1 

Collegiate 

Dag 10 
TOETSDAG 
Japangroep- 
Rugby-aand 

            

Program vir hierdie week 

Framesby-atlete blink by op-kampioenskappe 
Die afgelope naweek het die OP Kampioenskappe by NMU plaasgevind. By hierdie geleentheid het ons atlete 
skitterend gevaar, en het hulle altesaam 33 medaljes verower.  In die proses is 14 eerste plekke, 13 tweede plekke 
en 6 derde plekke behaal  Die volgende atlete het uitgeblink:  Met twee eerste plekke, Janno Agenbag (110m 
hekkies en 400m hekkies) en Vicky Oelofse (800m en 1500m).  Met ‘n eerste en tweede plek, Wehan Smith (1ste 
in die 1500m en 2de in die 800m) en Karla Scheffer (1ste in die 800m en 2de in die 400m).  Ander eerste plekke:  
Michael Spinks (100m hekkies), Lara de Bloe (3000m), Robyn-Leigh Munro (driesprong), Kari Nel (1500m), 
Juanita van Tonder (gewigstoot), Keigh-Lee van Tonder (3000m), Janie Guldenphennig (3000m) en Kara van 
Heerden (verspring). 
 
Baie geluk aan al hierdie atlete.  Ons glo en vertrou dat heelwat van julle die OP-span sal haal. 
Hierdie naweek vind die Oos-Kaap-kampioenskappe plaas, en plekke in die Oos-Kaapspan vir die SA Skole-
kampioenskappe is op die spel.  Baie sterkte aan al ons atlete wat deelneem.  Ons is baie trots op julle en sien uit 
na skitterende uitslae!   
 

Die 2018-Tweekampseisoen bereik op 31 Maart sy hoogtepunt 
wanneer die Suid-Afrikaanse Kampioenskappe in Pretoria 
plaasvind.  Die OP-span het by verskeie geleenthede vanjaar 
aan interprovinsiale byeenkomste deelgeneem, en heelwat 
Framesby-atlete is gereeld in hierdie spanne opgeneem.  Vir 
die Suid-Afrikaanse kampioenskappe is egter net die heel beste 
atlete ingesluit, en dis met groot trots dat ons kan berig dat 
altesaam 9 Framesby-atlete ingesluit is in die OP-span. 
 
Hulle is: (Agter) Wehan Smith, Janno Agenbag en IP van der 
Merwe.  (Middel) Lara de Bloe en Karla Scheffer, en (Voor) 
Nicole Hamiton, Melissa Hamilton en Anja Baard.  Nadat die 
foto geneem is, het ons die nuus ontvang dat Lize-Mé Otto ook 
ingesluit is in die span.  Baie geluk aan almal en baie sterkte!  

9 framesby-atlete in die op tweekampspan 

‘n Onverwagte meevaller het onlangs ons wintersporte te beurt geval toe ‘n sportbepaling vir Saterdag 17 Maart 
met St. Andrew’s College en die Diocesan School for Girls (DSG) van Grahamstad gefinaliseer is.  Oor die jare 
het Framesby gereeld op die rugbyveld met St. Andrew’s meegeding, maar in die onlangse verlede kon ‘n geskikte 
datum net nie gevind word nie.  Ons is baie opgewonde dat daar wel vanjaar ‘n bepaling kon realiseer, en veral 
dat hul susterskool, DSG ook op die netbalbaan gaan meeding.  Dis eintlik nog voorseisoen, en daarom sal al die 
wedstryde die ideale geleentheid bied om wedstrydplanne en kombinasies op die proef te stel.  Dit beteken darem 
nie dat die mededinging nie baie ernstig sal wees nie.  Inteendeel!  Ons sien uit na ‘n wonderlike dag van lekker 
kompetisie! 

Opwindende bepaling teen st. andrew’s en dsg 

                    

    

     

    

     

   

   

   

 

 

  

   

  

  

  

 

   

       

       

   

  

 

  

     

   

    

 

   



  

 Die volgende toetse word in die komende week geskryf: 
Maandag 12 Maart:  Gr. 8 – 12:  Geografie-kontroletoets 
Donderdag 15 Maart:   Gr. 8 & 9:  Afrikaans-toets, Gr. 10 – 12 Rekeningkunde-toets  
Vrydag 16 Maart:    Gr. 8 – 12:  Fisiese Wetenskappe-kontroletoets 
 

Die voorgenome toer van ons O/18-rugbygroep na Japan in April en Mei het onlangs ‘n ongelooflike wending 
geneem toe die span genooi is om hul verblyf in Japan met 3 dae te verleng, en om ‘n wedstryd teen ‘n plaaslike 
“All Star High School Team” te speel op die Shizuoka-stadion.  Hierdie stadion word volgende jaar vir ‘n hele paar 
Wêreldbeker-wedstryde gebruik.  Die Springbokke speel onder andere daar teen Italië.  By hierdie geleentheid 
word ‘n “aftelbord”, wat die dae tot die aanvang van die Wêreldbeker-toernooi aftel, onthul sal word.  Die 
organiseerders dra alle koste vir hierdie ekstra drie dae. 
 

Ironies genoeg kon geen aankondiging gemaak word voordat die Suid-Afrikaanse Rugby-unie nie goedkeuring 
daaraan verleen nie, en vroeg in die afgelope week is die groen lig ontvang, en kon die reisplanne aangepas word.  
Alles is nou gereël en die toergroep gaan 3 dae deurbring in die skadu van Mount Fuji, sowat 150km suidwes van 
Tokio, in die Shizuoka-prefektuur. 
 

Uiteraard plaas dit baie groot druk op die groep.  Hulle vertrek op 25 April en speel vanaf 28 April tot 5 Mei ses 
wedstryde in die uiters kompeterende, en fisies uitmergelende Sanix-toernooi.  Daarna reis hulle na Shizuoka en 
speel op 8 Mei hul wedstryd daar.  Daarna is hulle op 10 Mei terug in Suid-Afrika, net om op 12 Mei tuis in aksie 
te wees teen Boland Landbou!  Alhoewel dit baie groot eise aan die groep gaan stel, is dit net ‘n té goeie 
geleentheid om te mis.  Hierdie uitnodiging is ‘n baie groot eer vir Framesby, en is beslis ‘n aanduiding dat die 
Framesby-span in 2017 genoeg indruk gemaak het om na hierdie besondere geleentheid genooi te word!   

Ons gholfspanne het verlede naweek op die Fynbos Gholf 
Estate-baan naby Eersterivier aan ‘n toernooi  deelgeneem 
waarby 15 spanne betrokke was. Die toernooi is oor twee dae 
gespeel en aan die einde van 54 putjies het Framesby se A-span 
tweede geëindig, net 9 houe agter Grey wat die toernooi gewen 
het. Met hierdie silwermedalje het elke speler ook‘n 
geskenkbewys van R300 ontvang.  Martin Swiegelaar en Dantré 
Haasbroek het gesamentlik algeheel 3 oor baansyfer gespeel, 
terwyl Michael Randall en Bradley Smith 17 oor baansyfer 
klaargemaak het.  Ons B-span het ook ‘n silwermedalje verwerf.  
Ons C-span het ongelukkig nie ‘n medalje verower nie, maar 
hulle uitstekend van hul taak gekwyt.  Baie geluk aan al ons 
spelers! 
 

Binne die volgende paar weke sal daar meegeding word om te 
bepaal watter skool die OP by die SA-skole-toernooi te 
verteenwoordig.  Ons glo dat julle beslis die pyp gaan rook! 
 

Martin, Dantré, Bradley en Michael 

  

   

   

     

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 



  

Krities en sinies 
Dit is baie belangrik dat ’n mens jouself moet afvra wat jou 
basiese instelling teenoor ander mense en ook teenoor die 
lewe oor die algemeen is. Sonder dat ’n mens dit besef, kan 
jy ’n suur, negatiewe, hiperkritiese instelling teenoor ander 
mense en die wêreld in jou omdra. Omdat dit vir jouself en 
ander soveel skadelike gevolge kan hê, is dit goed as ’n 
mens dit vroegtydig ontdek. 
 

Daar is natuurlik ’n sin waarin enige mens krities ingestel 
behoort te wees. Sonder ’n goeie kritiese sin is dit onmoontlik 
om goed en kwaad, waardevol en waardeloos, blywende 
betekenis en verbygaande glorie van mekaar te onderskei. 
Maar ’n mens kan ook in ’n verkeerde sin krities wees. Dan 
het jy nie maar net die vermoë om dinge na waarde te 
takseer nie, maar jy het by voorbaat ’n negatiewe instelling 
wat meebring dat in die wêreld en in die mense rondom jou 
bitter weinig is wat guns in jou oë kan vind. 
 

Wie die prooi geword het van ’n hiperkritiese instelling, kom 
op die Iange duur in ’n soort geestelike kramp waarin op ’n 
siniese wyse altyd weer gesoek word na redes waarom alles 
en almal neergehaal moet word. Dat dit dan nie meer om ’n 
gesonde kritiese sin gaan nie, kan daaruit blyk dat by jou ’n 
element van irrasionele benadering tot mense en dinge 
opduik. Daar bly immers net enkele dinge oor wat wel nog 
vir waardering in aanmerking kom, en dit is meestal dinge 
wat nie soveel van al die ander verskil nie, behalwe dat hulle 
aan die kritikus self behoort of aan sy enkele vriende, of dat 
hulle in elk geval saamhang met die een of twee dinge of 
mense wat hy verabsoluteer en as die maatstaf vir alle 
andere beskou. 
 

Die kritiese en siniese mens is dus eintlik nie krities genoeg 
nie. Hy is meer bevooroordeeld as wat hy werklik in die goeie 
sin van die woord krities is. En daarom openbaar sy 
hiperkritiese houding dat daar innerlik iets met hom verkeerd 
is. 
 

Een van die redes waarom ’n mens so maklik in ’n 
hiperkritiese gees kan verval, is dat dit so geleerd, vernaam 
en intellektueel voorkom. Dikwels is dit ’n versoeking wat 
hom ook bepaaldelik aan intelligente en ontwikkelde mense 
opdring. En tog is dit so onsmaaklik, omdat dit meer ’n soort 
intellektuele vertoon as werklike intelligensie openbaar. 
Maar die grootste tragiek van alles is dat ’n mens in jou 
hiperkritiese en siniese houding bewys dat dit jou aan liefde 
ontbreek. Die liefde is mild genoeg om ’n mens positief te 
maak, selfs in jou kritiek. Dit Iaat jou waardeer wat daar te 
waardeer is, omdat dit jou eerder Iaat soek na wat goed is, 
as na wat sleg is. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra 
alles, sê Paulus in 1 Korintiërs 13. Dit maak ’n mens vry van 
die innerlike kramp, laat jou jouself·vergeet en help jou om 
eers werklik objektief na ander mense en dinge te kyk. 
Waar die Gees van Christus woon, woon ook die liefde. En 
waar die liefde is, kom daar ’n vreugde wat weier om in 
negatiwiteit versmoor te word. 
 
Uit Die Burger, 19 Augustus 1978 

 

Tennisspan by sun city 

 

 

Ons eerste tennispan is tans by Sun City in die 
Noorwes-provinsie waar hulle deelneem aan die 
Wilson Menlo Mixit Hoërskole-tennistoernooi.  Van 
die beste skolespanne in Suid-Afrika trek hierdie 
naweek daar saam om mee te ding om die Wilson-
trofee. 
 

Die deelnemende skole is Dirkie Uys, Menlopark, 
Framesby, Potch Gimnasium, Fourways, Nelspruit, 
Linden, Sasolburg, Paarl Gimnasium en Bloemhof. 
 

Die toernooi word gereël deur Egalite Promotions, 
en die reëls is besonder streng.  Alles word baie 
professioneel hanteer en spanne moet hulle 
nougeset hou by al die reëlings.  Vir elke dag se 
wedstryde word spelers genomineer en spanne se 
besture sal fyn moet beplan om die beste resultate 
te verseker, want enkelspel- sowel as gemengde 
dubbels-wedstryde word elke dag gespeel.  Alle 
spanne speel teen mekaar in ‘n rondomtalie-
formaat totdat die toernooi Maandag 12 Maart ten 
einde loop.  Spanne verdien punte in elke wedstryd 
en die wenner is die span met die meeste punte. 
Baie sterkte aan ons span! 
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