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Weeklikse nuusflitse vir n ingeligte Framesby-familie!‘ -

HIERDIE WEEK SE FAKKEL-FLITSE WORD MET TROTS GEBORG DEUR
SUNRIDGE VILLAGE

ONS GROET VIR:

Hierdie jaar neem ons afskeid van vyf personeellede.  Mnr. Breedt, mnr. Joubert, juf. Tait en tannie Lienus tree hierdie 
jaar af. Dit laat ‘n groot leemte in ons harte en ons wil elkeen vir hul bydra bedank. Mnr. Breedt is al vir 31 jaar by 
Hoërskool Framesby betrokke en ju�rou Tait vir 21.  Mnr. Joubert het vir 15 jaar diep spore by die skool getrap. Tannie 
Lienus was vir 16 jaar lank sekretaresse vir die skoolhoof. Ons wens almal al die welverdiende rus toe en mag julle jul 
aftrede terdeë geniet.  Ons neem ook afskeid van mnr. Meyer wat al vir 11 jaar betrokke by Framesby was. Sterkte 
met die nuwe hoofstuk in jou lewe Juhan, ons weet jy sal ‘n groot sukses daarvan maak.

Ons wil dan ook graag ons nuwe aanstellings by die Framesby-familie verwelkom.  Baie welkom aan mnr. Aspeling, 
mnr. Ellis, mnr. Van der Berg, mevrou Starbuck, ju�rou Du Plessis en ju�rou Van Rensburg. Ons wens julle alle sterkte 
toe en sien uit om ’n lang pad saam met jul te stap. 

Ek begin by Framesby in Julie 1987 as departementshoof:Engels. In 1994 word ek as Adjunkhoof  aangestel. 
Einde 1996 verlaat ek die onderwys met die destydse pakket. Na ‘n bietjie boerdery in die Noord-Kaap en 'n 
draai as prokureursassistent in Florida, Amerika, begin ek weer by Framesby in 2005. In 2014 word ek word 
weer as departementshoof:Engels aangestel. Op sportgebied het ek hoofsaaklik atletiek, rugby, krieket en 
gholf afgerig met minder en meerdere sukses.

MNR. JOUBERT



Ek is in 1990 as Houtwerkonderwyser by Framesby aangestel. My ondervinding in die afrigting van militệre- en 
kadetorkeste het daartoe bygedra dat ek die pos gekry het, aangesien Kadette nog baie aktief by skole was. Ek was 
baie bevoorreg dat ek Houtwerk in die klas kon gee, waar ek onder mnr. Ben Jordaan as leerder besluit het om 
Houtwerkonderwyser te word. 

In 1994 het mnr. Dirk Pretorius, toe skoolhoof vir my en mnr. Johan Langner genader oor Tegniesetekeninge as ‘n 
vak aan te bied. Na ’n kort kursus het ek dit so geniet, dat ek dit in 1995 vanaf graad 8 as vak in die skool ingefasseer 
het. In 1998 het ek my laaste matriek houtwerkklas gehad en in 1999, my eerste matriek Tegniesetekeninge klas. Ek 
sal mnr. Pretorius ewig dankbaar wees vir die geleentheid en omdat hy my veral op �nansiële gebied so ondersteun 
het, dat ek in ‘n baie toegeruste klas kon klasgee.

In 2008 het die vak, “Tegniesetekeninge”,  verander na “Ingenieursgra�ke en Ontwerp” en is Sivieletekene as 
komponent van die vak, ingebring. Ek is ook as merker en toe later as senior merker in die vak vir die 
matriekvraestel, aangestel. Ek het die vak en die leerders vreeslik baie geniet. As ek weer ‘n loopbaankeuse moes 
maak, sou ek dit wéér so kies.

Ek het 31 baie gelukkige jare by Framesby op die sportveld en in die klaskamer gehad. En ek wil vir almal: 
skoolhoofde, kollegas, ouers en leerders, wat daartoe bygedra het, bedank.
Baie dankie vir die samewerking, ondersteuning en vriendskap dit was en is onvergeetlik. As ek terugkyk, kan ek 
ook duidelik sien hoe die Here my gelei en ondersteun het. Ek LOOF EN DANK Hom daarvoor.

Framesby is dié skool in Suid-Afrika. Kom ons hou hom dié skool in Suid-Afrika!

Ek groet julle. 
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MNR. BREEDT



Ek het in 1979, as jong onderwyseres, toe nog mej. Troskie, by Framesby begin skoolhou.  Aanvanklik het 
ek drie vakke onderrig nl. Wiskunde, Skeinat en Biologie.  Vanaf my derde jaar van onderwys het ek egter 
net Fisiese Wetenskappe (Skeinat) onderrig.  In 1985 het ek die onderwysberoep tydelik verlaat, maar het 
weer vanaf 1999 deel van die Framesby-personeel geword.

Ek het die voorreg gehad om onder al die skoolhoofde, behalwe mnr. Visser, te werk.  Dit was mnre. 
Kritzinger, Pretorius, Lombard, Stroebel, Rauch en nou mnr. Germishuys.  My Framesbyjare was goeie jare.  
Dit was en is nog steeds vir my lekker om in enige geselskap te kan sê:  “Ek is ‘n onderwyseres” én is trots 
om te kan sê ek hou by Framesby skool. 
 
In die beginjare was ek by die ACSV betrokke en het atletiek (naellope) en hokkie afgerig.  Vanaf 2001 het 
ek begin om muurbal te organiseer.  Vir ‘n hele paar jaar het ons Framesby-seuns, en later ons dogters, 
deurgedring om OP by die SA Top Skole byeenkoms in Pietermaritsburg te verteenwoordig.  Die top 
prestasie was in 2010 toe ons meisies SA “Top Schools” gewen het.  Dit was ‘n onvergeetlike belewenis en 
ervaring.
  
Dit was ‘n voorreg om die Framesby personeel te leer ken.  Baie dankie vir elkeen  van wie ek kon leer van 
menswees, lewenswaardes, en wat dit beteken om dit uit te leef as jy ‘n kind van die Here is.  Om saam met 
die Fisiese Wetenskap-vakspan te kon werk, was stimulerend en ‘n heerlike ondervinding. 

Aan die leerlinge:  baie dankie vir elkeen wat ‘n bydrae gelewer het om my jare by Framesby interessant 
en ryk aan ervaring te maak.  Almal was beslis nie altyd ewe soet nie en het nie altyd ewe hard gewerk nie, 
maar om met kinders te werk, maak elke dag uniek. Dit was heerlik om te sien hoe ‘n leerling geleenthede 
aangryp om sy/haar potensiaal te ontwikkel.  Leer ken jouself, jou behoeftes en talente en gryp die 
geleenthede wat na jou kant toe kom aan. Laastens wil ek dankie sê aan ons Hemelse Vader dat ek hier 
deel kon voel, dat ek kon voel ek vervul my roeping.  My hart en lojaliteit sal altyd by die skool wees.  Ek 
bid dat die Here die skool en sy mense sal seën.
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JUF. TAIT



Ek is dankbaar dat ek vir sestien jaar kon deel wees van so ‘n besondere skool soos Framesby. Met sy 
unieke personeel het ek met die jare by baie van hulle geleer en in my menswees, verhoudings, geduld en 
liefde gegroei . 

Baie dankie aan elkeen van julle wat dit vir my die moeite werd gemaak het om elke oggend met ‘n lied in 
die hart skool toe te kom. Om vir sestien jaar deel van die Framesby-familie te wees, is ‘n voorreg. Elkeen 
van julle het onder my vel ingekruip en vasgegroei. 

Ek wens elkeen van die personeel, ouers en kinders ‘n geseënde feestyd en ‘n lang en gelukkige reis saam 
met die Framesby-familie toe.

Mag Framesby altyd ‘n simbool van trots wees waar elke leerling sy of haar potensiaal sal ontdek en  
uitleef.

Ek groet u.
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TANNIE LIENUS
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Mnr. Meyer

Ek begin by Framesby 1 Januarie 2010 in die Tegnologie Departement.  In 2013 het ek ook by die IGO-span 
aangesluit.

Vanaf 2010 was dit vir my duidelik dat ek by ‘n top Afrikaans skool was. Wat my altyd sal by bly, is die 
toewyding en passie wat die onderwysers by Framesby het vir akademie, sport en kultuur. My gevoel hier 
was altyd jy kom as ‘n leerder in gr. 8 in as niemand, maar jy gaan in graad 12 weg as iemand.

Daar was vir my geweldig baie hoogtepunte by Framesby. Die een wat sekerlik uitstaan is die 2012/2013 
krieketspan wat die Oos-Kaap kampioene was en in die Nasionale kompetisie gaan deelneem het. Ek het 
daardie span saam my goeie vriend, Konrad de Villiers, afgerig.

Daar is min dinge so bevredigend as om jong kinders in my klas sowel as op die sportveld, te sien groei.
So ek groet vandag met ’n swaar hart, maar met herinneringe van die hele Framesby familie wat ek altyd 
sal koester .

'Some birds aren' t meant to be caged. Their feathers are just to bright'
My spore is gemaak... tyd om oor te begin op ‘n ander plek ’n nuwe lied te sing. 

FRAMESBY EK GAAN JOU MIS!

Juhan Mey�
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ONS VERWELKOM VIR:
Ek is in die mooie kusdorpie George, in die Wes-Kaap gebore. Ek het 
my skoolloopbaan by Laerskool Dennoord begin en was bevoorreg 
om my hoërskoolloopbaan by Outeniqua Hoërskool te voltooi. 

Na skool het ek vir 12 jaar semi-professioneel rugby gespeel en 
terselfdertyd het ek die wêreld verken. Ek was gelukkig om tyd in 
Italië, Roemenië en Frankryk as deel van my rugby kontrakte te 
spandeer en het dit terdeë geniet. Ek het besef daar is lewe na 
rugby en na bietjie dinkwerk het ek besluit dat om met kinders te 
werk iets is wat ek graag voltyds wil doen. Ek het my graad in 
onderwys aangepak en het in 2018 my B.ED (intermediêre fase) 
voltooi. 

My onderwysloopbaan het by Laerskool Kabega begin en ek het by 
verskeie skole as onderwyser my passie uitgeleef. Tans werk ek in 
die privaat sektor as ‘n opleidingsdosent en spesialiseer in verskeie 
besigheidsvakke. 

My verhaal by Hoërskool Framesby het reeds in 2017 op die 
rugbyveld begin. Ek staan al vir drie jaar as “Coach Karlo” bekend. 
Afrigting bring vir my groot genot en dit is my manier om vir ander 
iets terug te gee. Ek streef om ‘n rolmodel te wees vir wie ookal op 
my pad kom en ek glo sport kan op baie maniere gebruik word om 
lewenslesse te leer. 

Buite werksure hou ek daarvan om tyd saam met my familie en 
vriende te spandeer. My vrou, Wendy, hou ook daarvan om �ks bly 
en ons glo dat ’n gesonde liggaam gesonde denke kweek. Ek pak 
ook enige sport aan en speel graag tennis, krieket en muurbal. Ek is 
iemand met sterk waardes en staan vas by wat reg en verkeerd is. Ek 
is streng, maar regverdig. Respek is  vir my onsettend belangrik. 

Ek sien geweldig uit na die pad wat ek by Hoërskool Framesby gaan 
stap en om waarde by die leerders se lewens by te voeg. 
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My naam is Adriaan van der Berg. Ek is oorspronklik van Despatch. 
Ek het in 2001 aan Hoërskool Despatch gematriekuleer Dit is ook 
waar my onderwysloopbaan begin het.  Ek is verloof aan Sharlene 
en ons het ‘n seuntjie. Ons is ’n gehegte gesin wat baie lief is vir die 
natuurlewe.

As ‘n ouer en onderwyser glo ek dat dit nie net belangrik is om ‘n 
kind met liefde by die huis groot te maak nie, maar ook in die skool 
met liefde te onderrig. 
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Retha Starbuck het 28 jaar gelede as onderwyser gekwali�seer. Sy 
het 'n passie vir Fisiese Wetenskappe. Sy is ‘n bosveldnooi van 
Nylstroom en het aan Hoërskool Hans Strijdom te Naboomspruit 
gematriekuleer. Sy is ’n trotse ma van twee jong manne 
onderskeidelik 27 en 20 jaar oud.

Ek het vir 21 jaar lank my liefde vir die onderwys op die Hoëveld 
uitgeleef. Ek sien nou daarna uit om my passie en kundigheid 
aangaande Fisiese Wetenskappe  in Hoërskool Framesby  oor te dra 
en om die pragtige Oos-Kaap en sy mense te beleef.  My tweede 
passie is wandelstap. Ek gaan verseker die staproetes van die 
kontrei verken.

My naam is Louis Ellis. Ek is van 'n klein dorpie in die Noord- Kaap 
met die naam van Kuruman. Ek het in 2017 met ’n BSc. in 
Bourekenkunde gradueer. Ek het ’n passie vir mense, �ksheid en 
rugby en is baie opgewonde oor die sport van 2021. 

Ek het my passie vir skoolgee ontdek nadat ek as junior 
Bourekenaar in 2018 gewerk het. Ek sal in die IGO-departement 
dien. Ek is baie opgewonde om ook as ’n Framesby onderwyser te 
begin.



Ek is 'n dinamiese onderwyseres wat in alle aspekte van my lewe 
streef om sukses te behaal. My doel is om leerders te assisteer om 
holisties in elke faset van die lewe te groei, sodat elkeen van hulle 'n 
plek in die samelewing kan verdien. Ek het 'n passie vir netbal en 
atletiek en sal verseker die ekstra myl vir elke individu loop sodat 
geen talente verbloem word nie. 
 
Ek sien uit om 'n pad by Hoërskool Framesby te stap en 'n 
daadwerklike verskil in die leerders se lewens te maak. 

My naam is Ciska van Rensburg. Ek het my skoolloopbaan in Despatch 
voltooi. Ek is ‘n natuurliefhebber en ‘n avontuurlustige persoon. My 
stokperdjies is om te reis en nuwe plekke te verken en sommer baie, 
baie ko�e te drink. Ek is ‘n atletiese persoon en hou baie van my 
sport. My gunsteling sport is netbal en atletiek. My grootste prestasie 
van my skoolloopbaan was toe ek die SA/ASA span verteenwoordig 
het en derde plek in hammergooi in Suid-Afrika 0/19 dogtersspan 
behaal het.

Ek is ‘n babbelbekkie en is baie entoesiasties oor my 
onderwysloopbaan.

My leuse vir die lewe is: Jy is in staat om enige iets te bereik. Dit hang 
net van jou af hoe hard jy bereid is om daarvoor te werk. Enige iets is 
moontlik, as jy net aanhou probeer. 
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GROOT DANK AAN
AL ONS BORGE






