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Weeklikse nuusflitse vir n ingeligte Framesby-familie!‘ -

HIERDIE WEEK SE FAKKEL-FLITSE WORD MET TROTS GEBORG DEUR

SUNRIDGE VILLAGE

Geagte Ouers

Ek wil begin deur ons Hemelse Vader te bedank dat Hy so mooi na die Framesby-familie kyk. 
Ons het met leedwese van die afsterwe van Meneer C. Lee (vader van Werner Lee in Graad 10) 
verneem. Ons gebede is met hierdie familie en mag ons Hemelse Vader ook die nodige 
vertroosting vir hulle gee.

Ek wil die volgende punte onder u aandag bring:

AKADEMIE
Die Graad 12-leerders is tans besig met hulle rekord-eksamen. Ek wil u as ouers wéér daaraan 
herinner dat u moet toesien dat u kind goed voorbereid is vir die eksamen. Onthou, ons mikpunt 
is ‘n 100% slaagsyfer en ek weet hulle kan dit doen!

Die Graad 8 – 11 toetsreeks begin op 28 September en eindig op 5 Oktober. Ouers, hierdie is ‘n 
báie belangrike toetsreeks. Ek versoek dat u sal toesien dat leerders goed voorbereid is en die 
toetse kom aflê. Leerders wat nié die toetsreeks skryf nie, sal ‘n nul vir die spesifieke vak kry. 
Slegs mediese- of klinieksertifikate/briewe sal aanvaar word. Leerders wat simptome van Covid 
19 ervaar, of in kontak met ‘n positiewe Covidgeval was, moet die skool onmiddelik kontak sodat 
alternatiewe skryfreëlings getref kan word.  Ouers, toetse asook mondelinge in die normale 
verloop van ‘n skooldag, moet gerespekteer word. Ons kan nie uitsonderings maak nie.

HUIDIGE SITUASIE MET BETREKKING TOT COVID
Ons land beweeg nou van 21 September 2020 na vlak 1. Ons wag egter vir verdere direktiewe 
vanaf die Minister van Onderwys. Ons sal u op hoogte hou.

Ouers, ek sluit af deur u te bedank vir u volgehoue ondersteuning sodat ons die beste vir u kind 
kan doen. Soos ek dikwels vir u sê: die toekoms van Framesby is blou en goud! Ek sluit af deur 
alle eer aan ons Hemelse Vader te gee vir dit wat by Framesby gebeur.

MARIUS GERMISHUYS
SKOOLHOOF

UIT DIE HOOF SE KANTOOR



FRAMESBY IS TROTS OP

Ons is baie trots op Tiaan de Beer wat 
op 10 September aan die derde rondte 
van die Suid-Afrikaanse Wiskunde 
Olimpiade vir Graad 10-12 deelgeneem 
het. Slegs 100 deelnemers is landwyd 
gekies! Wat die prestasie ekstra 
besonders maak, is die feit dat hy nou 
eers in graad 10 is. Baie geluk, Tiaan!

TENNIS UITSLAE
Tydens 22-23 Augustus het van ons tennisspelers  aan die 
Nelson Mandela EC mini 1 tennistoernooi deelgeneem.

Die spelers behaal die volgende uitslae: Leila Nel  tweede 
plek (vroue-afdeling), Monique van Rooyen sesde plek 
(vroue-afdeling), Jason Nell derde plek (seuns 0/14), Keaton 
Holm negende plek (seuns 0/16), Emil Viljoen sesde plek 
(seuns o/16) en Luke Nell sewende plek (seuns o/16).

Nelson Mandela EC mini 2 tennistoernooi se uitslae: 
Monique van Rooyen tweede plek (vroue-afdeling), Jason 
Nell eerste plek (seuns o/14), Emil Viljoen vyfde plek (seuns 
0/16), Nathan Hammond elfde plek (seuns 0/16), Keaton 
Holm negende plek (seuns/0/16) en Luke Nell sesde plek 
(seuns 0/16). Baie geluk aan elke speler met hulle uitslae.

FRAMESBY
GHOLF

TALENT AFRICA NATIONALS 2020

Zahn Scholtz en Ferdi Röth is in die 
OP-Gholfspanne ingesluit wat aan 'n 
driehoekige interprovinsiale toernooi 
op 11 Oktober teen Grens en 
Suid-Kaap in Port Elizabeth deelneem. 
Zahn speel vir die O/17-span en Ferdi 
vir die O/19-span.

VOORTREKKERS
Lisa Vosloo en Joanell Jonck ,albei Gr 12-leerders, het die  
Presidentsverkenner toekenning suksesvol verwerf.
 
Die Presidentsverkenner toekenning is die hoogste 
Nasionale  toekenning wat ‘n hoërskoolleerder kan verwerf. 
Die kandidate moet aan verskeie vereistes voldoen en ook 
85% in ‘n Nasionale eksamen verwerf ten einde uitgenooi te 
kan word na 'n nasionale Webinaar.  Tydens dié Webinaar 
word hulle deur ‘n paneel volwassenes in verskeie aspekte 
begelei om as 'n positiewe Burger, moderne Afrikaners en 
veral koneskwente Christene  in die  samelewing uit te gaan 
en diensbare leiers te wees.

Baie geluk aan die volgende leerders wat pryse ontvang het tydens die Talent Africa Nationals: Jean-Pierre 
Cloete ontvang  goud in sy Hip Hop-dans solo, Hip Hop-groep optrede, sowel as die Fitness afdeling. Hy 
eindig ook in die Senior Model Top 10 en verower ‘n derde plek in die Senior Mr Talent Africa-Afdeling. 
Amy-Lee Zeelie ontvang ’n goud in die volgende afdelings: Head and Shoulders, Commercial en Catalogue. 
Sy ontvang ook ‘n silwer in haar Hip-Hop-dans solo. Amy-Lee eindig in die Senior Top 10 Fotogeniese-afdeling 
en ontvang ook die Senior Fotogeniese Algehele toekenning. Anneke Bushby ontvang ’n goud in haar Hip 
Hop-groep optrede en ‘n silwer in haar Modern- en Open-groep afdelings. Gisele Smith ontvang ’n silwer in 
haar Hip-Hop-dans solo en haar Hip Hop-duet terwyl Melandie Kruger ‘n silwer in haar Hip Hop-groep optrede 
ontvang. Framesby is baie trots op julle uitslae!
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