
  

 

Verjaardae hierdie week 

Saterdag 
Jayden Gouws, 8B 
Karla van As, 9A 

 
Sondag 

Geen 
 

Maandag 
Bianca Brits, 10F 

Nicholis Groenewald, 10F 
 

Dinsdag 
Kimberley Ueckermann, 9E 
Franco van Jaarsveld, 12B 

Aydun van Rooyen, 8C 
 

Woensdag 
Clarissa Erasmus, 12A 
Monique Mostert, 9G 
André Potgieter, 10D 

Ruzé Strydom, 9E 
 

Donderdag 
Kay-Leigh van Tonder, 9B 

 
Vrydag 

Daniel Zaaiman, 8C 
 

En daar het die tyd toe uitgeloop en groet ons die Graad 12’s vandag vir alle 
praktiese doeleindes.  Vanaf Maandag is hulle besig met die Voorbereidende 
Eksamen.  Hierdie eksamen word deur die Oos-Kaapse Departement van 
Onderwys hanteer en alle vraestelle is ekstern opgestel deur eksaminatore en 
moderatore in ‘n poging om die matrieks so goed as moontlik voor te berei vir 
die eindeksamen wat in Oktober begin. 
 
Uiteraard is hierdie eksamen uiters belangrik en is dit ons wens dat elke leerder 
die heel beste hiervan moet maak.  Vir sommige mag die eksamen ‘n paar 
skokke inhou en vir ander weer die bevestiging dat hulle akademie op ‘n baie 
goeie standaard is.  Uiteindelik is die groot verwagting dat die vraestelle werklik 
van ‘n goeie standaard sal wees en dat ons matrieks ‘n baie goeie aanduiding 
kan kry van wat om in die eindeksamen te verwag en dat elkeen ook leemtes 
sal kan identifiseer waaraan spesiale aandag in die tyd tot en met die 
eindeksamen gegee moet word.  Alle antwoordstelle word deur ons eie 
personeel nagesien en gemodereer aan die hand van die departementele 
memorandums.  Uiteraard rus daar ook ‘n baie groot verantwoordelikheid op 
elke onderwyser om hierdie taak tot die grootste voordeel van ons kandidate 
uit te voer, veral wanneer die vraestelle in die laaste week van die kwartaal 
gekontroleer word. 
 
Baie sterkte aan al ons matrieks.  Mag julle almal julself verras met julle 
toewyding en deursettingsvermoë!  Vasbyt, die einde is in sig. 

 

 

 

Framesby 

O/17 Rugby 7’s 
Hierdie naweek! 

Vandag en môre – 

vanaand onder 

spreiligte! 

Kom geniet 

uitstekende rugby! 

Toegang gratis 

Heerlike eetgoed 

Spreiligte op die a-veld! 
Ons is baie bevoorreg om nou oor baie goeie spreiligte op die A-veld te beskik 
nadat ‘n groep ouers en goedgunstige ondersteuners die bul by die horings 
gepak het en die projek deurgevoer het. 
 

Twee jaar gelede het ‘n groep ouers onder leiding van mnr. Ian Kleyn, ses ligte 
aangebring op die dak van die pawiljoen.  Hierdie projek is nou verder gevoer 
nadat twee pale deur mnr. Derick Wilkie geskenk is en ‘n groep ondernemings 
hul vaardighede en toerusting tot die skool se beskikking gestel het.  ‘n Verder 
agt ligte is aangebring aan die oorkant van die veld. 
 

Hierdie ligte word hierdie naweek behoorlik op die proef gestel tydens die 
Framesby-Langerry 7’s-toernooi wat op ons veld aangebied word.  Die toernooi 
skop vanmiddag af en ‘n hele paar wedstryde sal vanaand onder die ligte 
gespeel word.  Oor twee weke word daar weer ‘n 7’s-toernooi hier aangebied 
waar daar weer onder die ligte gespeel gaan word. 
 

Dis met baie groot dank dat hierdie toevoeging tot ons fasiliteite in gebruik 
geneem word.  Hierdie hele projek was net weer ‘n bewys dat Framesby-ouers 
en ondersteuners kan saamstaan om ‘n groot verskil te maak tot voordeel van 
ons kinders.  Hoop ons sien u almal hier vanaand! 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

    

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

   
 

 
 
  
                       
 

   

Weeklikse nuusflitse vir ‘n ingeligte Framesby-familie! 

U i t g a w e  1 6 3 :   2 4  A u g u s t u s   2 0 1 8                      Kontakbesonderhede:  nuusbrief@framesby.co.za 

Die einde vir matrieks! 



  Framesby is trots op .... 

Saterdag 25 
Augustus 

Sondag 26 
Augustus 

Maandag 27 
Augustus 

Dinsdag 28 
Augustus 

Woensdag 29 
Augustus 

Donderdag 30 
Augustus 

Vrydag 31 
Augustus 

Framesby 
Langerry 7’s 
VCSV Kring-
leierskamp 

VCSV  Kring-
leierskamp 

Dag 1 
Gr. 12 
Eksamen 
BL Sport & 
Kultuur 

Dag 2 
Gr. 12 
Eksamen 
BL Bemarking 

Dag 3 
Gr. 12 
Eksamen 

Dag 4 
Gr. 12 
Eksamen 
BL GTT 

Dag 5 
Gr. 12 
Eksamen 
SASMT 
Musiekkompe-
tisie 

            

Die Universiteit van Stellenbosch ken jaarliks erekleure toe aan studente wat 
uitsonderlk presteer.  Hierdeur word erkenning verleen aan studente wat op 
akademiese-, sport- of kulturele gebied hulself op ‘n besondere wyse onderskei 
het.  Hierdie toekennings is die hoogste toekennings wat deur die universiteit 
gemaak word en is net ‘n handjievol student beskore. 
 

Ons is ongelooflik trots dat ons hoofdogter van 2012, Sorika Tait, onlangs hierdie 
besondere eer te beurt geval het.  Sorika was op skool een van ons top 
akademiese presteerders.  Sy studeer sedert 2013 medies aan die Universiteit 
van Stellenbosch en is tans in haar finale jaar. 
 

Die toekenning wat aan Sorika gemaak is, is gebaseer op haar akademiese 
prestasie die afgelope vier jaar.  Die eerste jaar van studie word nie hiervoor in 
ag geneem nie, en vanaf haar tweede tot vyfde jaar het Sorika elke jaar cum 
laude geslaag.  Om ‘n uitdagende kursus soos medies jaarliks met onderskeiding 
te slaag is ‘n besondere prestasie. 
 

Sorika het met hierdie prestasie voortgebou op die uitstekende prestasies wat 
ons oud-leerders reeds aan die US behaal het.  Framesby is ongelooflik trots!  

Sorika ontvang erekleure aan die us 

Program vir hierdie week 

 Nico malan leer ‘n paar lesse! 
Die jaarlikse interskole teen die Hoërskool Nico Malan was vanjaar ‘n besondere geleentheid.  Nie net het die weer 
wonderlik saamgespeel nie, maar die mededinging was besonder straf.  Die toeskouergetalle het ook alle 
verwagtinge oortref, en die entoesiastiese ondersteuning het beslis bygedra tot die geleentheid.  Die leerders se 
gees op die pawiljoen was aansteeklik en sal beslis lank onthou word.  Daar is die gevoel dat die mededinging dalk 
nog meer intens sal wees indien die dag bietjie vroeër in die seisoen plaasvind, maar oor die algemeen is daar maar 
min waargeneem dat die spelers moeg is na die lang seisoen! 
 

Die geleentheid het reeds Woensdag begin met die gholfspanne wat mekaar gepak het.  Framesby was hier te sterk 
vir die manne van Nico.  Vrydagmiddag het die tennis ongelukkig uitgereën, maar die debat- en skaakspanne was 
in ‘n titaniese stryd gewikkel.  In beide hierdie kragmetings het Framesby ongelukkig naelskraap die onderspit gedelf.  
Ná ‘n indrukwekkende “Groot Brag” Vrydagaand het die sportspanne mekaar Saterdagoggend met mening gepak.  
Op die hokkieveld het dit eintlik baie goed gegaan met twee spanne wat gewen, twee wat gelykop gespeel het, en 
twee wat verloor het.  Die wenspanne was ons eerste en tweede spanne.  Die eerstes het uitstekend gespeel en 
hulle glad nie laat afsit deur die feit dat hulle op gras moes speel nie, en met 1 – 0 geseëvier.  Baie geluk aan al die 
hokkiespeelsters.   Ons netbalspanne het bietjie swaar getrek, maar die tellings wys dat die meeste wedstryde 
naelbyt-affêres was.  Die eerstes en O/16A’s het net met 2 doele verloor, terwyl die O/14 A’s met net 1 doel verloor 
het!  Al is die teleurstelling groot kan ons BAIE trots wees op ons netbaldogters!  Op die rugbyveld het ons nie ‘n 
enkele wedstryd verloor nie.  Die O/15 A’s het skitterend teruggeveg nadat hulle gou 14 – 0 agter was om uiteindelik 
14 – 14 gelykop te speel.  Verder het al ons spanne gemaklik gewen, met die eerstespan wat dinge onnodig moeilik 
gemaak het vir hulself, maar steeds maklik met 29 – 17 geseëvier het.  Baie geluk aan al ons spelers. 
 
Al het dit nie oral gegaan soos ons gehoop het nie, het die Interskole net weer bewys dat Framesby-leerders nie 
skrik vir koue pampoen nie en dat daar altyd op hulle gereken kan word om te “rise to the occasion”!  Wonderlik! 
  

                    

    

     

    

     

   

  

  

  

   

    

 

   

   

   

   

   

    

       

    

   

    

  

  

    

 

 

    

   



  
Die Omgeekomitee van die Monitorbestuur het in die 
afgelope jaar ‘n paar inisiatiewe geloods waar hulle 
ons leerders gemobiliseer het om werklik ‘n verskil te 
probeer maak in die lewe van minderbevoorregtes.  
Vir hul laaste projek het hulle ‘n uitreik na die MTR 
Smit kinderhuis van stapel gestuur en om pakkies op 
te maak met smere en noedels.  Ons leerders het 
uitstekend gereageer en die projek heelhartig 
ondersteun.  Baie dankie aan al die lede van hierdie 
komitee wat met die inisiatief vorendag gekom het, 
en ook baie spesiaal dankie aan ons leerders wat hul 
harte en beursies oopgemaak het om werklik iemand 
wat dit nodig het, se lewe bietjie beter te maak.  Dis 
wonderlik dat soveel die projek ondersteun het.  Mag 
Framesby in die toekoms net meer en meer doen om 
‘n verskil in ons gemeenskap te maak! 

septemberToetsreeks-rooster  
Soos in die jaarbeplanner aangedui, word daar aan die einde van die derde kwartaal tyd ingeruim vir ‘n Toetsreeks.  
Die toetsreeks neem op Donderdag 13 September in aanvang en sal duur tot Vrydag 21 September.  Daar word 
op elke dag tydens hierdie reeks voorsiening gemaak vir TWEE skryfsessies, en die skooldag duur tot 13:00.  Die 
eerste sessie begin soggens om 07:40 en duur tot 10:00 en die tweede sessie van 10:35 tot 13:00.  Leerders wat 
slegs die eerste sessie skryf, mag om 10:05 huis toe gaan terwyl leerders wat slegs die tweede sessie skryf, om 
10:35 moet aanmeld.   
 

  Graad 8 Graad 9 Graad 10 Graad 11 

Do 13/9 
1 Natuurwet. (LW) Sosiale Wet. (Geo) Lewenswet. Afrikaans 

2 Natuurwet. (FW) Sosiale Wet. (Gesk) Geografie CAT / IT 

Vr 14/9 
1 Afrikaans English Wisk / WG Rekeningkunde 

2  EBW IGO Verbruikers 

Ma 17/9 
1 Sosiale Wet. (Gesk) Wiskunde English Besigheidstudie 

2 Sosiale Wet. (Geo) Natuurwet. (LW) Verbruikers IGO 

Di 18/9 
1 Wiskunde Tegnologie Fisiese Wet English 

2 Wiskunde SGA  Toerisme Geografie 

Wo 19/9 
1 EBW Natuurwet. (FW) Afrikaans Lewenswet. 

2   Besigheidstudie  

Do 20/9 
1 English Wiskunde SGA CAT / IT Wisk / WG 

2     

Vr 21/9 
1 Tegnologie Afrikaans Rekeningkunde Fisiese Wet. 

2    Toerisme 

 
 

Framesby is bevoorreg om twee verteenwoordigers te hê op die 
Junior Stadsraad van die Nelson Mandela Metropool.  Hierdie 
raad bestaan al verskeie dekades en dit bied ‘n wonderlike 
geleentheid vir hoërskoolleerders om blootgestel te word aan ons 
diverse samelewing en verskille in menings.  Daar word van die 
verteenwoordigers verwag om aktief deel te neem aan die 
debatvoering tydens vergaderings en ook om betrokke te wees by 
die organisering van sekere geleenthede wat deur die raad 
geïnisieer word.  Ons wys elke jaar ‘n Graad 10-leerder aan om 
die uittredende Graad 12-verteenwoordiger te vervang en vanjaar 
is Janelle Whittle aangewys as ons verteenwoordiger saam met 
Eza Ferreira, wat nou haar tweede jaar sal dien.  Baie geluk, 
Janelle!  Mag jy ons naam hoog hou en wonderlike ondervinding 
opdoen! 

Janelle ons nuwe junior stadsraadlid 

 

     

     

   

   

   

  

   

 

   

 

 

 

  

 

 

   

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 



  

 

Framesby-manne klop 

die trein! 
Dit is so moeilik 

Dit is so moeilik vir ons om te erken dat ons ongelyk gehad 
het. Ons natuurlike neiging is om altyd te verdedig. Ons 
gee nie maklik toe dat ons bepaalde aspekte van die 
waarheid misgekyk het, dat ons onbedagsaam en 
selfsugtig was, dat ons onbillik en onredelik was en al dié 
soort dinge waaraan almal van ons tog daagliks skuldig is 
nie. Nee, as dit om ’n strydpunt gaan, of dit nou in die huis, 
by die werk, in die politiek of in die kerk is, gee ons almal 
onsself vir heiliges uit. Daar lê die skuld net altyd by 
andere wat aan ons onreg gedoen het, ons nie reg 
verstaan het nie en nie ons goeie bedoelinge wil erken nie. 
In die lewe is dit natuurlik selde waar dat een al die gelyk 
aan sy kant het en die ander heeltemal net ongelyk het. 
Dit kan dus wees dat daar in ons onwil om skuld te erken, 
’n greintjie van reg kan sit. Dit is moontlik dat andere ons 
onbillik kan beskuldig. Ook dié wat met ons verskil, is 
natuurlik nie heiliges nie en net soos ons aan allerlei 
swakhede en vooroordele skuldig. Jesus en Paulus het 
ook nie maar toegegee dat al die kwaad wat van hulle 
gesê is, waar is nie. 
Maar selfs al gee ons toe dat mense ons verkeerd kan 
beoordeel. Selfs kan veronreg in hul gebrek aan begrip vir 
wat ons tog ook aan goeie motiewe het, dan bly dit 
nogtans waar dat ons in verreweg die meeste gevalle nie 
so onskuldig is as wat ons onsself voorhou nie. Ons is nie 
Jesus nie en ons het nie altyd die reg aan ons kant soos 
Paulus dit klaarblyklik in sy stryd gehad het nie. As ons 
eerlik is sal ons moet toegee dat ons skuldig is, en 
minstens dan mede-skuldig aan die dinge wat konflikte 
laat ontstaan. 
Dit kan wees dat ons skuldig is daaraan dat ons nie ons 
goeie bedoelings waarvan ons meen te weet, in ons dade 
duidelik word nie. Hoe moet andere dan weet dat ons 
sulke goeie bedoelinge het? Dikwels is dit egter so dat ons 
veels te gunstig oor onsself en ons eie goeie bedoelinge 
oordeel. 
Ons is geneig om selfs vir onsself ons slegte motiewe weg 
te steek en net ons goeie motiewe te laat tel. Maar ons 
kan nie verwag dat ander mense ook só oor ons moet 
oordeel nie. Hulle oordeel na wat voor oë is en kan met 
reg van ons verwag dat ons goeie bedoelinge bewys moet 
word in die praktyk van ons lewe. 
In die grond van die saak is dit vir ons so moeilik om te 
erken dat ons ongelyk het, omdat ons te trots is, ’n te hoë 
selfbesef het en hopeloos te onkrities teenoor onsself is. 
En so bly ons gebonde mense, slawe van ons 
eergevoeligheid. Dit is bevrydend om eerlik te erken waar 
ons fouteer het. En dit skep nuwe moontlikhede. Min dinge 
is so kreatief in menslike verhoudinge as die bereidheid 
om jou eie skuld te erken 
 
Uit Die Burger, 9 Oktober 1982 

 

‘n Groep Framesby-atlete wat hulself die 
FRAMESBY YSTERS gedoop het, het verlede 
naweek aan die “Train Race” deelgeneem en as die 
wenners in die hoërskole-afdeling uit die stryd 
getree.  Hulle is Damian Smith, Jason van der Watt, 
Chad van Rensburg, IP van der Merwe, Björn 
Ferreira en De-Leon Strydom.  Almal het in die aflos 
verskillende afstande afgelê, terwyl IP 12,5 km op 
sy fiets moes aflê.  Hierdie ysters het op hul eie 
inisiatief ingeskryf en in die proses Framesby se 
naam pragtig uitgedra.  Baie geluk, manne! 
 
Ons atlete berei tans baie hard voor vir die 
komende seisoen en Framesby bied binnekort ‘n 
atletiekkliniek aan waar van die beste afrigters in 
die provinsie ons atlete bietjie onder hande gaan 
neem. 

Matriekeksamen 

hierdie week 
Ons matrieks begin Maandag met hul voorberei-
dende eksamen.  Ons wens hulle baie sterkte toe, 
veral met die baie besige rooster!  Die matrieks 
word herinner dat hulle 08:15 moet aanmeld vir die 
oggend-skryfsessie en om 13:15 vir die middag-
sessie. 
 

 09:00 14:00 

Ma 27 Aug CAT V1 Toerisme 

Di 28 Aug IT V1 Eng. V3 

Wo 29 Aug BS Afr. V3 

Do 30 Aug   

Vr 31 Aug  VS 

 

   

  

  

  

    

  

  

  

 

 
    

   

  

  

  

 

  

 

    
   
  
   

   
    
   
   
     

 
  
  

 
   
   
            
  
    

    

 


