
  

 

Verjaardae hierdie week 

Saterdag 
Ruaan van der Berg, 10C 

 

Sondag 
Julianne Afrika, 9F 

Juandre Nolan, 12E 
Franco Rossouw, 9D 

Gumonre Swanepoel, 9A 
 

Maandag 
Geen 

 

Dinsdag 
Maryke Albertse, 9C 
Skye Dickson, 10D 

Nicole Herd, 9F 
 

Woensdag 
Veronica de Lange, 12D 

Melandri Meyer, 12B 
Lee-Shay Schutte, 12F 

 

Donderdag 
Hein Barnard, 

Iliné Slabbert, 12F 
Tessa Strauss, 10A 

Shanell van Heerden, 8G 
René Wild, 9G 

 

Vrydag 
Kayla Herd, 11B 

Juanita Vermeulen, 8A 
 

Ons leef in onseker tye waar dinge dikwels onverwags nie die loop neem wat 
ons verwag nie.  Tog leef ons in die omwillekeurige waan dat ons eintlik in 
beheer van ons eie toekoms is.  As gelowiges behoort ons te vertrou dat die 
toekoms in ‘n groter Hand as in ons eie lê, maar tog maak ons staat op ons eie 
vermoë om ons lotgevalle te bepaal.  Daarvoor sal ons darem seker eendag 
vergewe kan word! 
 
Ons toekoms lê wel in ‘n mate binne ons beheer, en wel in daardie mate waarin 
ons onsself voortdurend voorberei en toerus om enige toekomstige uitkoms 
gemaklik te kan hanteer.  
 
Framesby gaan tans ‘n tydperk van effense onsekerheid binne.  Binne die 
politieke konteks blyk dit al hoe meer dat die druk op die regering gaan 
toeneem om enige vorm van “bevoordeling”, al word dit moontlik gemaak deur 
die opoffering en harde werk van die skoolgemeenskap, ongewens te maak.  
Verder word daar sterk gedruk om die magte van beheerliggame te beperk.  
Daarmee saam betree ons nou ‘n nuwe fase waarin ‘n nuwe skoolhoof die 
leisels sal oorneem terwyl verskeie senior personeellede binne die volgende 
jaar of twee sal aftree.  ‘n Mens mag dalk effens benoud raak oor hierdie 
vooruitsigte, maar terselfdertyd mag dit die begin wees van ‘n baie opwindende 
tydvak.   
 
Juis daarom behoort almal wat ons skool se belange op die hart dra in hierdie 
tyd ‘n bydrae lewer om mee te werk tot die skepping van ‘n gesonde en 
positiewe skoolomgewing en sodoende die fokus op die bou van ‘n volhoubare 
toekoms te versterk.  Framesby het oor die afgelope 50 jaar reeds diep spore 
getrap en homself gevestig as ‘n tuiste vir waardegedrewe Afrikaanssprekende 
leerders en hul ouers.  Oor die jare het Allumni van hierdie skool ‘n beduidende 
invloed in die breë gemeenskap.  Hoe lyk ons toekoms vir die geslagte wat 
kom?  Wat is ons verwagtinge vir die toekoms van hierdie skool?   
 
Die tyd vir nuut kyk en hande vat lê voor.  Hierdie skool is in baie opsigte uniek 
en juis dit maak hierdie plek spesiaal, want die mense hier is “gewone” mense, 
sonder te veel pretensie en “window dressing”.  Ons slaan soms die bal maar 
lelik mis, maar juis dit maak dat almal dalk net ‘n bietjie meer tuis voel.  Kom 
ons pak die toekoms saam en kom ons bid vir hulle wat in hierdie tyd toevertrou 
word met die groot verantwoordelikheid om die leiding te neem en toekoms-
bepalende besluite te moet neem. 

 

Groot uittog na outeniqua 
Baie sterkte aan almal wat vandag en môre na George reis vir die bepaling teen 
Outeniqua.  Mag almal veilig reis en mag dit ‘n wonderlike dag van heerlike 
kompetisie wees.  Die program vir die dag is op bladsy 3 aangebring.  Ons 
herinner u ook aan die bepaling volgende naweek teen Oakdale.  Kom ons 
ondersteun ons spanne in groot getalle! 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

    

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

 
 
  
                       
 

   

Weeklikse nuusflitse vir ‘n ingeligte Framesby-familie! 

U i t g a w e  1 6 0 :   2 7  J u l i e   2 0 1 8                      Kontakbesonderhede:  nuusbrief@framesby.co.za 

Ons toekoms in ons hande? 



  Framesby is trots op .... 

Saterdag 28 
Julie 

Sondag 
29 Julie 

Maandag 30 
Julie 

Dinsdag 31 Julie Woensdag 1 
Augustus 

Donderdag 2 
Augustus 

Vrydag 3 
Augustus 

Sport: Outeniqua 
(Weg) 
Rugby, Netbal, 
Dogtershokkie, 
Seunshokkie 
 

 Dag 1 
Knock on Wood-
kunsfees 

Dag 2 
Knock on Wood-
kunsfees 
Toneelaand 
 

Dag 3 
Knock on 
Wood-
kunsfees 
Logan 
toneelfees 
(Fraserburg) 

Dag 4 
Kultuuraand 
Knock on Wood-
kunsfees 
Redenaarsklub 
Logan 
toneelfees 
 

Dag 5 
Gholf: Oakdale 
Hokkie 
Volkskool en 
Union High 
Danseksamen 

Soos verlede week berig, het ons O/14, O/16 en O/19A-netbalspanne die afgelope naweek aan die Suid-
Afrikaanse Nasionale hoërskole-kompetisie, wat in Boksburg aangebied is, deelgeneem.  In elke ouderdomsgroep 
kon slegs twee spanne uit elke provinsie kwalifiseer vir die toernooi, maar omdat die standard so hoog is in 
provinsies soos Gauteng en die Westelike Provinsie, het hierdie provinsies tot 5 spanne by die toernooi gehad.  
Die heel beste spanne in die land was dus in Boksburg saamgetrek, en ondanks ‘n paar nederlae het ons dogters 
uitstekend gevaar en beslis waardevolle ondervinding van netbal op die hoogste vlak opgedoen.  Ons lig graag ‘n 
paar hoogtepunte uit: 
   
Ons O/19’s het ‘n paar tawwe wedstryde gespeel, maar een van die mooiste wedstryde was teen Hoërskool 
Secunda waar ons 30-8 gewen het, net om direk daarna Potch Girls High met 24-19 te klop. Hierdie wedstryd is 
via die DSTV App “gelivestream”, en belangstellendes oor die hele land kon kennis neem van die beste uit die 
Oos-Kaap!   Abigail Appelgryn, wat in drie wedstryde as speler van die wedstryd aangewys is, moes na afloop van 
die wedstryd ‘n paar vrae voor die kamera beantwoord. Hulle eindig algeheel 19de uit 24spanne.  Ons O/16’s is 
definitief ‘n span om in die toekoms dop te hou. Hulle vaar die beste ooit deur ‘n Framesby-span deur 12de uit 23 
spanne te eindig.  Die grootste oomblik vir hulle was toe hulle Hoërskool Rustenburg in ekstra tyd met 17-16 
geklop het.  Verder het hulle het in die laaste minuut teen Menlopark verloor, en om dinge bietjie in perspektief te 
plaas, het hulle in ‘n “pool game” 13-20 teen Hoërskool Eldoraigne verloor, waarna Eldoraigne het op die ou einde 
die O/16 afdeling gewen het.  Hanniska van Vuuren het in hierdie wedstryd as speler van die wedstryd uitgestaan. 
  
Op ons O/14’s is ons ook baie trots. Hulle het 16de uit 23 spanne geëindig.  Hierdie span het geweldig gebaat by 
hierdie ervaring en regtig alles gegee teen groot skole soos Eldoraigne, Paarl Girls en Rustenburg. Ten spyte van 
die terugslag naby aan die einde toe Lara Hough haar gewrig gebreek het, het die meisies vasgebyt en gewys 
wat in hul steek. Danielle Vermaak het as speler van die wedstryd uitgestaan.  Ons kan darem nie nalaat om met 
genoegdoening te berig dat ons O/14’s, as die 2de span uit die Oos-Kaap, stof in die oë van die span van Pearson, 
wat as 1ste gekwalifiseer het, geskop het nie!  Pearson kon slegs die 18de plek behaal.  Pragtig meisies!  Baie 
trots!  Ons weet sommer Framesby is volgende jaar weer almal in Boksburg!   
 

Netbalspanne hou ons naam hoog! 

Program vir hierdie week 

                    

    

     

    

     

   

  

  

  

   

    

 

   

   

  

   

   

   

       

    

   

    

  

  

    

 

 

    

   



  
Ons het met groot verwagting uitgesien na die bepalings teen Grey en Collegiate verlede naweek, maar het oor 
die algemeen bietjie teleurstellend presteer.  Dit was net ons netbalspanne wat, in die afwesigheid van ons A-
spanne, Collegiate lelik ore aangesit het.  Al ons spanne het gemaklik gewen. 
 
Op die rugby- en hokkieveld het dit minder goed gegaan, en miskien het veral ons rugbyspanne die effek van ses 
weke se aflê bietjie gevoel. 
 

Collegiate vaar tans uitstekend in hokkie en nie een van ons dogterspanne kon daarin slaag om ‘n wedstryd te 
wen nie.  Ons dogters het egter baie hard gespeel en nêrens het Collegiate met ‘n Framesby-span weggehardloop 
nie.  Baie mooi, julle dogters!  Ons is trots op julle en op die veggees wat julle deurentyd openbaar!  Ons 
seunsspanne het ook maar swaar getrek en beide spanne het verloor.  Die manne het egter baie goed rekenskap 
van hulself gegee.  Hierdie naweek speel ons teen Outeniqua en almal sal vasberade wees om so goed as 
moontlik te doen.  Baie sterkte! 
 

Nadat ons rugbyspanne in die eerste helfte van die seisoen uitstekende vertonings gelewer het, het baie van ons 
geglo dat 2018 die jaar is waar ons Grey bietjie op hulle plek sit.  Ongelukkig het al ons spanne nie heeltemal 
opgedaag vir die geleentheid nie en moes ons maar ons trots ‘n bietjie sluk.  Daar is egter geen rede tot totale 
mismoedigheid nie.  Hierdie was net ‘n effense terugslaggie!  Alles was darem nie “doom en gloom” nie.  Ons 
O/14C-span het hulle wedstryd gewen terwyl veral die O14A- en O/15A-spanne uitstekend gespeel het.  Die 
O/14A’s het met rustyd voorgeloop, maar ongelukkig in die tweede helfte toegelaat dat Grey ‘n paar verspot 
maklike drieë gaan druk.  Tog het hulle weer mooi teruggeveg en tot die einde uitstekend gespeel.  Die O/15A’s 
het baie diep gedelf en amper die wedstryd deurgetrek.  Die manne het vriend en vyand verras met hul inklimspel 
en karakter.  Ons is BAIE trots op julle, manne!  Die O/16A’s kon sekerlik hul wedstryd gewen het, maar ongelukkig 
kon hulle net nie heeltemal aan die gang kom nie en moes hulle ook die knie buig.  By die seniors het die derdes 
bietjie skande gemaak, maar ‘n klomp beserings en ander probleme het die span baie verswak.  Die tweedes het 
goed gespeel en kon seker die knoop deurgehaak hrt, maar ‘n paar onverklaarbare swak opsies en dissipline het 
ons gekos.   
 

Ons eerstespan het ‘n baie teleurstellende vertoning gelewer teen ‘n bra gemiddelde Grey-span.  Dis egter maar 
hoe sport werk en elke span het seker maar nou en dan ‘n afdag.  Daar is egter nie twyfel dat hierdie span nog 
steeds uitstekende vertonings kan lewer nie.  Ons sien baie uit na al ons spanne se vertonings teen Outeniqua.  
Kom ons gaan maak bietjie reg daar op George, manne!  Trots op julle. 
 
Vir al ons sportspanne lê daar nog ‘n paar taai bepalings voor en dis nou die tyd om vas te byt en die seisoen 
goed af te sluit.  Baie sterkte aan almal met hierdie laaste trek vir 2018! 
 
 

Program môre by outeniqua 
Seker een van die grootste hoogtepunte op ons sportkalender vind hierdie naweek in George plaas wanneer ons 
Hoërskool Outeniqua in ons jaarlikse bepaling pak.  Oor die jare is daar ‘n besondere verhouding met die 
Kwaggas opgebou, en sien ons met groot verwagting uit na al die wedstryde.  Outeniqua beskik oor uitstekende 
sportspanne en ons kou gewoonlik maar harde bene teen hulle, veral op hul tuisveld.  Na die afgelope naweek 
se taai wedstryde teen Grey en Collegiate sien ons uit na wonderlike vertonings deur al ons spanne.  Die busse 
vertrek reeds om 04:00 Saterdagoggend. Baie sterkte en veilig ry! 
 

RUGBY  HOKKIE – DOGTERS (D) EN SEUNS (S) 

TYD A-veld B-veld C-veld  TYD Astro Gras A Gras B 

09:30 O/15A O/16B O/14B  09:50 O/16 (S) O/19C (D) O/16B (D) 

10:35 O/16A O/19C O/14A  10:30  O/16C (D)  

11:45 2de O/15B O/14C  11:15 O/19A (D)   

13:00 1ste    12:20 O/16A (D)   

     13:05 O/19B (D)   

 

NETBAL 

TYD Baan A Baan B Baan C Baan D 

09:30 O/14D O/18C O/14A O/16C 

10:10  O/14C O/18B O/16B 

10:50 O/16D O/14B O/16A O/18D 

11:30   O/18A  

 

 

     

     

   

   

   

  

   

 

   

 

 

 

  

 

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

  

 



  

Ná ‘n redelik uitmergelende busrit deur die nag van 
Gauteng af, het ons O/16A-netbalspan Maandag-
middag, saam met die B-span, die spanne van ‘n 
Britse toergroep, Maynard, aangevat.  Beide hierdie 
spanne het hul wedstryde maklik gewen en in die 
proses sekerlik ‘n paar nuwe vriende gemaak!  Baie 
geluk met julle pragtige vertoning. 

O/16-netbalspanne 

draf engelse kaf 

Die gewone dinge 
Dit moet ’n mens opval in die vermaninge wat Paulus aan 
sy gemeentes rig, dat hy hulle oproep om sulke 
doodgewone dinge te doen, soos byvoorbeeld dat hy die 
mans vermaan om hulle vrouens lief te hê, die kinders om 
aan hulle ouers gehoorsaam te wees, die gemeentelede 
om nie leuens vir mekaar te vertel nie ens. ’n Mens sou 
verwag het dat hy tog baie ingewikkelder dinge van die 
Christene sou gevra het, soos groot dade van geloof, 
selfopoffering, die verandering van die samelewing en 
sulke dinge meer.  Natuurlik, soms vra God ook sulke 
groot dinge van ’n mens. Dit kan gebeur dat God ’n mens 
kan roep om jou huis en jou land te verlaat en in die 
vreemde ’n sendeling te gaan word. Dit kan gebeur dat 
God dit op ’n mens se hart kan bind dat jy, soos die Ryk 
Jongman, al jou besittings moet verkoop en dit onder die 
arme moet uitdeel.  Waarom nie? As Jesus destyds van 
mense sulke groot en radikale geloofsdade gevra het, is 
daar geen rede waarom Hy dit nie vandag ook sou doen 
nie. Miskien vra Hy dit ook van sommige van ons, maar 
ons gaan bedroef weg, omdat ons nie kans sien om dit te 
doen nie. 
Tog is dit in die reël nie so dat die Here buitengewone 
dinge van ons vra nie. Hy vra van ons die 
gehoorsaamheid aan sy gebooie in die klein en skynbaar 
onbelangrike dinge. Wat help dit dat ’n mens ’n groot 
prediker wil wees, maar jy kan nie eens jou eie vrou liefhê 
of met haar klaarkom nie? Wat help dit dat ’n mens 
daaroor dink om die slegte samelewingsorde te probeer 
verander, en jy is nie eens bereid om in jou eie huis die 
minste te wees en die teekoppies te was nie? 
Daar is baie jongmense wat dink dal hulle bereid is om na 
verre lande te vertrek om daar hulle kragte aan 
ontwikkelingsprojekte te wy om hele bevolkings op te hef, 
maar hulle is tuis nie eens bereid om hul eie bed op te 
maak en só saam te werk aan die ontwikkeling van goeie 
gesinsverhoudinge nie. Die buitengewone ding wat God 
van ons vra, is gehoorsaamheid aan sy liefdesgebod, in 
die kleine en in die grote, in die buitengewone en in die 
gewone dinge. Die apostel Paulus sê dat dit ’n mens niks 
baat as jy die tale van mense en engele kan spreek, as jy 
al jou goed uitdeel, as jy jou liggaam oorgee om verbrand 
te word – almal baie buitengewone dinge – en jy het nie 
die liefde nie. Die liefde is die vervulling van die wet. Maar 
die wet word nie net in groot dinge vervul nie. Hy word juis 
in die klein en onbelangrike dinge vervul. Wanneer 
iemand sou dink dat hy met sulke belangrike dinge besig 
is dat hy nie die tyd het om in die klein dingetjies liefde en 
gehoorsaamheid te betoon nie, is dit ’n duidelike teken 
daarvan dat wat hom tot die groot en belangrike dinge 
dryf, waarskynlik nie onbaatsugtige liefde vir andere is nie, 
maar nog altyd maar die liefde vir homself.  
 
Uit Die Burger, 1 November 1980 

Hokkie-bokkies in aksie 

 

   

  

  

  

    

  

  

  

 

 
    

   

  

  

  

 

  

 

    
   
  
   

   
    
   
   
     

 
  
   

 
   
   
            
  
    

    


