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VANUIT DIE KANTOOR 

 

“Leer vs. Eksamen” en “Oefen vs. Wedstryde” 

Ons “leer” om te presteer (in 'n eksamen of 'n toets) en 
ons “oefen” om te wen (in 'n wedstryd of 'n kompetisie). 
Is dit nie hartseer dat ONS, as ouers of volwassenes, 
soms so maklik vergeet dat die leerproses meer is as 
bloot die memorisering en weergee van feite en dat  
sportdeelname/-oefening meer waarde vir 'n kind inhou 

as bloot die bekende “Looks at the scoreboard!” van Oom Boy Louw ná 
die eindfluitjie nie. Ons weet die legendariese Springbok,  Oom Boy 
Louw, het dit goed bedoel, maar ons fokus so maklik op die telbord of 
die simbool op die rapport dat ons die stappe wat tussen-in gekom het, 
vergeet. 

Al die harde werk, die verbetering dag ná dag, die oefen en die sweet. 
Wat van senuwees, siek voel of selfs fisiek siek te wees tydens 'n toets 
of 'n wedstryd.  O ja... en hulle is net kinders! Ons vergeet              
gerieflikheidshalwe dat ons nie al die vaardighede of talente reeds    
ontwikkel het toe ons hul ouderdom was nie. Of dat ons aansienlik   
minder huiswerk gedoen het en baie meer tyd gehad het om net te kan 
speel.  'n Kind se toekoms is ook nie aan skerwe as hy/sy die bal laat 
val of 'n hou gemis het nie.  Snaaks genoeg gaan die lewe aan.  'n   
Hokkiebal teen die gesig maak baie minder seer as ‘n “klap in die gesig” 
wanneer iemand skree: “Wat de heng! Kyk na die bal!” of “Wat doen 
jy?!” 

Op die veld verwag ons fokus, beheer en konsentrasie van ons kinders, 
wat in meeste gevalle nie eens 14 jaar oud is nie.  Dit terwyl ons op en 
af stap, “coaching tips” uitskree, af en toe ons humeur verloor omdat 
iemand 'n “belaglike fout” gemaak het en iemand nou al weer speel wat 
nie in die span behoort te wees in die eerste plek nie.  Of ons           
rasionaliseer die moontlike verloor teen 'n ander skool, selfs voor die 
wedstryd begin het deur te verwys na die feit dat “eerstekeusespelers” 
nie beskikbaar is nie.  Hoe voel daardie “tweedekeusespelers” wat hard 
geoefen het om eerste span te haal?  Ons raad aan ons kinders is egter: 
“Wees positief!” 

'n Springbok is 'n Springbok! Of 
hy nommer 22 in die  Wêreld-
bekergroep is of nommer 9.  
Elke speler word gekies vir 'n 
spesifieke rol, 'n posisie en 
verantwoordelikheid en almal 
het al gehoor van 'n wêreld-
klasspeler wat net nie inpas in 
sekere spanne nie.  Iemand 
soos Quade Cooper in rugby.  
Pieter-Steph, op die reserwe-
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bank, was definitief nie 'n tweederangse speler toe Lood en Eben op vorm was nie. Hy het 
net 'n ander rol vertolk in daardie spesifieke seisoen. 

As 'n kind kan jy net floreer wanneer jy veilig en positief voel.  Dit gaan net gebeur indien 
hy/sy hul beste gee en glo dat hul die plek in die span verdien.  Indien jy nie wil oefen nie, 
kan jy nie speel nie, want 'n span wat wil saamspeel moet saam kan oefen en werk.  Deel 
van spanwerk is om te besef dat elkeen 'n spesifieke rol het om te vertolk en somtyds gaan 
dit beteken dat ek moet plek maak vir spanmaat wat iets anders kan bied in die wedstryd.   
Noem dit 'n impakspeler, 'n taktiese skuif of die “vonk” wat die spel aan die brand steek.  
Sonder daardie “ekstra” spelers (reserwes) het die span nooit die vrymoedigheid of         
selfvertroue om alles te gee nie, want wat sal gebeur as ek te hard probeer of dit werk nie.  

By Eikestad behoort dit oor meer te gaan as 'n nommer op 'n trui, hoeveel doele 'n         
individuele speler behaal het, wie die eerste 15 spelers is wat gekies is of wie die kaptein is. 
Om regtig Eikstekend te wees het ons kinders nodig wat 110% oefen en 110% speel. Die 
toonbeeld van sportmanskap uitleef met deursettingsvermoë, karakter en integriteit.      
Daardie spesiale kind wat geleer word dat hulle self kan opstaan wanneer hul val en dat dit 
jou nie 'n minder goeie sportman sal maak wanneer jy 'n ander speler of 'n opponent ophelp 
wanneer hulle geval het nie.  Ons doel moet wees om jong leiers te ontwikkel wat besef hoe 
geseënd hulle is om te kan deelneem, nederig genoeg te wees wanneer hulle wen en     
dankbaar genoeg te kan wees vir die geleentheid om iets te kan leer uit 'n verloor.  Ons  
blameer nie ons spanmaats, die afrigter, die skeidsregter, ons opponente of ons ouers    
wanneer dinge skeefloop nie.   Ons kinders moet doeltreffend kan funksioneer as 'n lid van 'n 
span, maar besef dat dit hul unieke en individuele talente is wat hul so 'n spesiale deel maak 
van daardie span. Ons probeer nooit om slegs die beste te wees nie, maar om elke dag beter 
te wees as gister.  

Die enigste verskil tussen 'n Wenner en 'n Verloorder is die manier waarop jy dit hanteer. 
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NUUS UIT GR. R -  Rika du Toit 

 

 

 

 

Die winter is nou uiteindelik hier en gaan nog laaaank met ons wees, maar ons 
bly warm met al die heerlike aksies wat by die skool aangebied word.  Ons 
kwartaal was gevul met baie opwindende aktiwiteite. 
  

Meneer Henk kom kuier by die graad R-maats: Vrydag 17 Mei 

Vrydag 17 Mei het die graad R-leerders die kans gehad om ŉ spesiale gas te verwelkom. 
Laerskool Eikestad se nuwe hoof, Meneer Henk Weyers, het kom inloer by die graad R-

afdeling. Die leerders was baie in hulle noppies oor die besoek. Hulle het geleentheid gekry 
om aan meneer Weyers vrae te stel. Sy antwoorde het ons laat skaterlag. Meneer Henk se 
passie vir kinders het duidelik deurgeskemer. Elke leerder se vingerafdruk is gebruik om ŉ 
verwelkomingskaartjie vir ons nuwe hoof te maak. Ons wens vir Meneer Henk baie sterkte 
toe vir die spesiale taak wat aan hom toevertrou is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instappies by graad R: 23 en 24 Mei  

Colgate-instappie: 23 Mei 

Colgate het ons met ŉ groot glimlag kom verras. Die maats het geleer 
hoe om hulle tande te versorg en watter kos hulle tande gelukkig en 
ongelukkig maak. Elke leerder is bederf met ŉ splinternuwe tandeborsel 
en buisie tandepasta. Dankie Colgate en aan die Gesondheidsdeparte-
ment dat julle gesorg het vir ŉ groot glimlag op elke maat se gesiggie. 

Oudioloog-instappie: 24 Mei  

Ons maats is ene ore, Tersia de Kock 
een van ons graad R-mammas, het 
ons kom leer hoe ore werk. Sy het op 
ŉ pragtige kindervriendelike manier ŉ 
konkrete demonstrasie aangebied. 
Die maats het geleer hoe die        
buite-, middel- en binne-oor werk. Sy 
het die demonstrasie afgesluit met ŉ 
storie wat alles mooi bymekaarbring. 
Baie dankie, Tersia vir jou liefde en 
tyd met dié opwindende aanbieding.  
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Wintersporte 

Die wintersport het afgeskop met groot opwinding vanaf die graad R-leerders. Die seuns het 
leer “tackle” en “pass” by die rugby, terwyl die meisies gefokus het op balbeheer en       
voetwerk by netbal. Ons sien uit om te sien wat hierdie toekomstige sportsterre nog alles 
gaan bereik. 

 

Algemeen 

Ons sien uit na die konsert in die vierde kwartaal en begin al in die derde kwartaal daaraan 
oefen. Teken asseblief solank die volgende datums in jul dagboeke aan:  
Maandag 21 Oktober kleedrepetisie en Dinsdag 22 Oktober konsert! 
 

Die twee aksies waarna ons baie uitsien in die derde kwartaal: 
Uitstappie na die Kunste Kaap 13 Augustus 
Entrepreneurs 16 Augustus  

 

Geniet die drie weke van vakansie en veilig reis!  Ons sien almal weer op Maandag 8 Julie. 
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GRONDSLAGFASE: Akademie   
Departementshoof — Sonja Nieuwoudt 
 

Hierdie jaar is die herfsmaande vir my so mooi en sag op ons.  Die gereelde 
bietjies reën vervul ons met dankbaarheid. 

Die volgende akademiese aktiwiteite is aanvullend tot ons akademiese       
program aangebied. 

1. Kwartaallikse vergaderings met die Kurrikulumadviseur en Distrikskantoor:   

 Departementshoofde-vergadering 

 PLC (Professional Learning Communities) – kontaksessies waar sekere vakke 
ondersteun word.  Hierdie kwartaal het ons oor kreatiewe skryfwerk gesels. 

 Eksterne moderering-vergadering – 'n kwartaal se beplannings, leerderprofiele/-
vraestelle en interne modererings word na die vergadering geneem en verskeie 
skole modereer mekaar. 

 Assessering:  Die aanpassing van die aantal assesseringstake per    
kwartaal was vir ons almal 'n redelike aanpassing.  Tesame met die formele   
assesseringstake gaan ons nou op informele vlak kontrolelyste van al vier vakke 
per kwartaal moet saamstel. Dit is om te verseker dat elke onderafdeling per vak 
informeel geassesseer/ waargeneem word. 

2. Ons het hierdie kwartaal vuur en vlam met die isiXhosa ingeval (graad 1 en 2).   
Onervare onderwyseresse het almal hul bes probeer om iets vir die kinders aan te 
bied.  Gelukkig het ons darem ervare assistente, moedige onderwyseresse en 'n   
gewillige isiXhosa-vrou wat almal aan hierdie projek help werk.  Die uitkoms is     
verrassend – ons kinders is opgewonde en uiters leergierig.  Dikwels leer hulle hierdie 
moeilike woorde vinniger as die volwassenes aan!  isiXhosa word nie geassesseer nie.  
Hierdie tweede addisionele taal word bloot as verryking aangebied. 

3. Die uitbreiding van isiXhosa vanaf die Onderwysdepartement se kant is dat daar tans 
elke jaar 'n nuwe graad bygevoeg gaan word. 

4. Ons is baie trots op die volgende agt leerders wat by die A+ Wiskundekompetisie  
medaljes ontvang het.  Hulle is:  Jana Strijdom (gr. R) – silwer;  Carli Marx (gr. 1) - 
silwer;  Izandri du Toit (gr. 1) – goud;  Francois Strijdom (gr. 2) – brons;  Stephan du 
Preez (gr. 3) – silwer;  Christiaan Wium (gr. 3) – silwer;  Lyell Hart (gr. 3) – goud.  
Zelri Marx (gr. 4) – silwer. 

5. Ouerafsprake word baie deeglik gedoen.  Bykans al ons ouers was in die begin van die 
jaar in die klasonderwysers se klasse vir 'n oriënteringsvergadering.  Aan die einde 
van die kwartaal het ons 'n individuele afspraak met elke ouer gehad. In kwartaal 2 
word afsprake per uitnodiging gedoen 

6. Assesserings vind plaas soos geskeduleer.  Ons waardeer werklik u getroue          
samewerking in hierdie verband en dat u saam met ons u kind ondersteun.  Dankie 
vir getroue hulp met huiswerk, soms ekstra klasse en dat ons skool se ouers        
aanwesige ouers vir hul kinders is. 

Mag julle 'n geseënde ruskansie geniet.  Koester hierdie kosbare tye saam. 

Baie dankie vir u samewerking en ondersteuning aan ons kinders en ons skool.  U hulp is vir 
ons van onskatbare waarde. 
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INTERSENFASE: AKADEMIE     

Adjunkhoof:  Gawie Nieuwoudt   

  

Ons het ’n baie suksesvolle akademiese kwartaal gehad. Die volgende 
aspekte verdien vermelding: 
 

 

 Die Graad 4-7-leerders neem deel aan die Amesa      

Wiskunde-uitdaging. Altesaam 323 leerders het 
deelgeneem. Ons is trots op 162 leerders wat hierdie 
eerste ronde suksesvol afgehandel het en na die tweede 
ronde deurgaan. Gerda du Toit (graad 7) is in die top-20 
in die Wes-Kaap van die Netwerk24 Wiskunde-

kompetisie. Sy gaan in Julie aan die eindronde deelneem. 

 Ons het 'n Oueraand gehou waar die leerders se punte en 

algemene vordering bespreek is. 

 Ons het in dié kwartaal sewe proefstudente gehuisves. Ons kon baie bymekaar leer. 

 Die graad 4-kollegas gee baie goeie leiding aan ons gr 4-leerders wat hulle   

eerste eksamen  aflê.  Die tweede myl word behoorlik gestap. In graad 4 het 
ons 'n spreker gereël. Dr. S. Symington het met die leerders oor EMOSIES en hoe om 
dit te beheer, kom praat. Dit was 'n baie interessante en leersame gesprek. 

 Die Eksamenbrief is voorberei en uitgestuur. Dit sluit algemene inligting, ruilroosters 

en die eksamenrooster in. 

 Interne en eksterne akademiese vergaderings is gehou. 

 Boekkontroles is in alle vakke gedoen. 

 Vraestelle en praktiese assesserings is gemodereer. 

 Mev. Michelle Nortjé lys leerders wat op 'n gereëlde basis intervensies moet 

ontvang. Voorwaar 'n baie belangrike funksie wat sy verrig. 

 Ons skool het vanjaar weer uitstekende Sistemiese Uitslae behaal. Hierdie 

assesserings is verlede jaar deur ons gr 3- en 6-leerders afgelê. Veral ons 
Wiskunde is op 'n baie hoë vlak. 

 

Ons is opreg trots en dankbaar vir alle mooi en positiewe aksies wat op akademiese gebied 
plaasvind. Al hierdie aksies vra energie en beplanning. Baie dankie aan al die kollegas,   
kinders en ouers wat saam so 'n formidabele span maak. 
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Gr 7 Leerders se Projekte 
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KULTUUR 

Departementshoof: Karin Soyez 

 

AKKEROOR - Marli Vosloo 

Die Akkerkoor spog met 65 graad 1- en graad 2-koorlede wat in 
die grondslag van hulle kooropleiding instap.  

Die koor het op 27 April Azaliahof-ouetehuis besoek waar hulle die bejaardes 
bederf het met blommetjies, koekies en gunstelingliedjies. Die dag is         
gekenmerk deur groot dankbaarheid en gevul met onvoorwaardelike liefde.  

Die Akkerkoor het ook ŉ pragtige optrede by die Eikestad- en Rhenish-

kultuursaal gelewer waar ons maats trots hulle talent gedeel het.  

Kwartaal 3 hou nuwe uitdagings, spog-aande en vele geleenthede vir ons Akkerkoor-maats 
in.  

 

 

 

 

 

 

EIKEKOOR — Jolise Kruger 

Die Eikekoor het ŉ opwindende en besige tweede kwartaal agter die rug. Ons 
het afgeskop met ŉ pragtige Paasdiens-optrede waar die koor sowaar soos 
engele gesing het. Die koor het ook by die skool se Paasdiens opgetree en 
talle in die gehoor in trane gehad.  

ŉ Hoogtepunt was die deelname aan vanjaar se ATKV-Applous-streeksfees en 
Stellenbosch Kunswedstryd. Die koor het merkwaardig presteer met ŉ goud by 
die ATKV-Applous-streeksfees en ŉ goud plus by die Stellenbosch Kunswed-

stryd. Die koor stap weg met nuttige en positiewe kommentaar soos uitstekende meelewing, 
soet, suiwer en resonante klank en goeie diksie.  

Ons bedank elke koorlid en ouer vir al die harde werk en ekstra ure se oefen. Ons waardeer 
die moeite en ingesteldheid wat ons teenoor die koor ervaar.  
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MUSIEKDEPARTEMENT – Thia du Plessis 

 

Die tweede kwartaal is 'n baie besige kwartaal vir die musiekdepartement. Ons 
neem deel aan die Stellenbosch Eisteddfod, werk hard aan die nuwe note wat 
aangeleer moet word en berei vir die praktiese en teoretiese eksamens 
voor.  'n Groot groep van ons leerders is in hierdie kwartaal vir                  
eksamens   ingeskryf.  
 

Viool-, saxofoon-, klarinet-, sang-, dwarsfluit- en klavierleerders het daarby 
uitstekend by die Eisteddfod presteer en ons is baie trots op die sertifikate wat 

hul ontvang het. Sommige wat deelgeneem het is maar agt jaar oud.  Ons sê baie geluk aan 
hierdie dapper kinders wat bereid is om hul talente met almal te deel.  Baie dankie aan die 
musiekonderwysers wat so hard werk en die ekstra myl loop om ons kinders se sterre te laat 
skyn. Sonder die ouers se ondersteuning sou ons dit ook nie kon doen nie.   
 

Die Hennie Joubert-prestasieprys (UNISA) is toegeken aan 'n leerder wat die hoogste punt in 
die land vir sy graad 4 Unisa-teorie-eksamen behaal het. Dit is voorwaar 'n mooi prestasie 
en die vyfde keer wat hierdie prys ons kant toe kom. 
 

Selfs in graad R leer ons kinders al van heel-  en halfnote en weet hulle van taa- en ta té ta 
té-note.  Daar is vanjaar 'n rekord aantal kinders in graad R wat musiek neem en hul geniet 
elke oomblik daarvan. 
 

Dit is lekker om by die musiekgang in te stap en al hierdie mooi klanke van tjello, kitaar, 
marimbas, klavier, klarinet, viool, saxofoon en blokfluit te hoor. Daar is vanjaar ook 'n groot 
groep ywerige blokfluitleerders.  In graad 1 en 2 leer die meeste om die sopraanblokfluit te 
speel. Die graad 3's speel tog te lekker op die groter altblokfluit.  
 

Ons is trots op die feit dat ons help om kinders wat goed gebalanseer is die wêreld in te 
stuur – kinders wat aan akademie, sport sowel as kultuur deelneem.  
Soos die kleiner musiekleerders hul lesse afsluit: 
 

Musiek is lekker! 
 

 

EIKEORKES  -  Mariëtte Schumann 

 

Die orkes oefen hierdie jaar Donderdae van 17:00 tot 19:00 op die skoolsaal 
se verhoog. Dit is daar waar die getroue staatmakers my en juffrou Mariaan 
begroet. Dan is dit ’n gewerskaf om die stoele uit te plaas en staanders op hul 
plekke in die formasie wat ek gebruik: Eerste viole links van my hand, tweede 
viole langs hul in ’n halfmaanvorm, altviole regs in die sirkel en tjello’s aan my 
regterkant. Ons perkussiespesialis sit sommer onder my neus sodat hy die hele 

orkes kan aanhoor en hul vir hom.  

Die blokfluite, een dwarsfluit sit agter die tweede viole, want hul speel baie keer die tema 
wat ook deur die eerste viole gespeel word. Dan sit die klarinette direk agter die altviole (hul 
temas is ook dikwels saam), met die saksofoon volgende – ook in die agterste ry. 

Hoekom al die inligting gee vir ’n oorsig/blik op hierdie jaar se Orkes? Daar is ’n nuwe     
instrument wat by die Orkes gaan aansluit en nou sal daar mooi gedink moet word waar dié 
trompet sy stoel en staander moet sit. Juffrou Mariaan sal moet seker maak daar is ’n     
musiekparty waarvan hy kan speel. En Juffrou Mariette sal moet leer in watter mate die 
trompet ’n transponerende instrument is sodat sy sy foute kan korrigeer.  

Dit is net ’n plesier om saam met hierdie groep kinders te werk: Hulle is elk week by       
oefeninge, daag op vir die optredes uitgevat in hul mooiste orkesklere. Ons het die kwartaal 
’n slypskool gehad, die Rhenish-uitruil by hulle gehou en oor ’n paar dae is dit ons beurt om 
ons ingeoefende stukke by die Stellenbosch Kunswedstryd te lewer. 
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SANG  -  Suzanne Erasmus 

 

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, 
flight to the imagination and life to everything.”  

 

 

Hierdie waarheid het ek weer beleef  in die voorbereiding vir die Stellenbosch Eisteddfod    
(2 -14 Mei 2019), waar dit wonderlik was om te sien hoe leerders oor tyd met                
opgewondenheid meer en meer fasette in hul musiek kon ontdek, én hoe dit oorgespoel het 
na groot vordering in hul optrede!  Dit was lekker om, afgesien van hul prestasie,  te sien 
hoe positief die ervaring van optrede voor 'n gehoor  vir ons kinders was!!  

Hul deelname aan die Stellenbosch Eisteddfod het ons weer eens baie trots gemaak – met 
ses Goud,  agt Goud Plus en 12 Cum Laude’s vir sang. Baie geluk met die puik prestasies. 
Baie dankie vir julle harde werk! Ons is baie trots op julle. Baie dankie ook aan die ouers wat 
in die agtergrond 'n groot taak verrig om hierdie prestasies moontlik maak! Ek het groot 
waardering daarvoor.  

In die derde kwartaal (Julie en Augustus) sien ons uit na onder meer die Trinity College of 
Music se sangeksamens en moontlik die Helderberg Eisteddfod. Baie sterkte met die      
voorbereiding hiervoor. Schlechte Mensche singen nicht!  

 

WOORDKUNS - S du Plessis en K. Soyez 

Gedurende April het graad 1 tot 7-

leerders deelgeneem aan     Stellen-
bosch   Drama. Vir die vier graad 1-

deelnemers was dit 'n eerste keer!  
Al die 14 graad 1 tot 3-deelnemers 
het hulle uitstekend van hul taak 
gekwyt en kon spog met vele 

Goud+ en Cum Laude’s! 

Die graad 4-deelnemers moes gedigte voordra, 
terwyl die graad 5 tot-7   deelnemers kon kies uit 
poësie, prosa, gedramatiseerde prosa,   monoloog 
en dialoog.  

Ons leerders het ses Cum Laude’s, nege Goud Plus-, sewe Goud-, 
vyf Silwer Plus- en twee Silwer-toekennings verwerf. Elkeen van die 
deelnemers het baie hard gewerk en hulle beste gelewer.    Eikestad 
is trots op julle! 

Baie geluk aan die volgende deelnemers wat na Stellenbosch   
Kunswedstryd se Pryswennerskonsert genooi is. Matthew Ker-Fox 
wat 'n trofee en medalje as die pryswenner in Graad 4 Poësie     
ontvang het en Marilin Smit wat die Babs Laker-trofee en -medalje 
vir Beste Graad 7-meisie, asook 'n trofee en medalje vir Beste 
Woordkunsdeelnemer Graad 7 ontvang het. 
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PAASDIENS – dr. Mariaan du Preez-Briggs 

 

 

 

 

 

Die Paasdiens het nou al 'n instelling geword en hierdie jaar kon ons dit die Donderdag voor 
Goeie Vrydag hou. Eikestadleerders kon dus die Paasnaweek ingaan met 'n herinnering aan 
waaroor die Paasfees regtig gaan. Die Eikekoor (o.l.v. mev. Luyda Heath) en Eike-orkes 
(o.l.v. mev. Mariette Schumann) het deelgeneem, saam met soliste mnr. Pieter-Adriaan 
Stofberg (tjello), juf. Suzaan Erasmus (sang), juf. Anke Pretorius (sang), mev. Luyda Heath 
(sang) en mev. Mariette Schumann (viool). Hulle is almal begelei deur Mariaan Du Preez-

Briggs.  Mnr. Gawie Nieuwoudt het die verhaal van die kruisiging voorgelees, met musiek 
wat deurgaans die verhaal uitgebeeld het en die emosies van die verhaal weergegee het. 

 

 

CSV – Elizna Joubert 

 

 

 

 

 

Ons het 'n opwindende kwartaal agter die rug waar ons deur verskillende aktiwiteite kon deel 
in mekaar se geestelike groei.  Weekliks kry ons die geleentheid om in mekaar se lewe in te 
spreek en mekaar aan te moedig om ons oë op Jesus te hou en ons liefde vir Hom te      
versterk.  Wanneer ons Sy liefde ervaar word ons geloof versterk, word ons harte geanker in 
Sy hoop en word ons toegerus om deur Hom as oorwinnaars te leef.   

Die fokuspunt dié kwartaal was om vir 'n “gehoor van Een” te leef.  Deur al ons doen en late, 
is dit ons begeerte om ons Vader te verheerlik.   Mag ons lewe spreek van Sy ewige liefde en 
ons sodoende die Hoop aangee wat ons verniet ontvang het 

“When we by faith invest love in others, our own soul become full of His love.  We pour out, 
He pours in.”– Sally Clarkson 
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REDENAARS –  Karla Strydom 

 

Laerskool Eikestad het hierdie jaar weer ŉ groot groep redenaars wat aan  
verskeie kompetisies deelgeneem het. Twee van die kompetisies is Radikale 
Redenaars en Oppie Tong Af.  

Ons is trots op hulle pragtige uitslae, maar ook baie bly oor die                
praat-vaardigheid wat hulle hierdeur aanleer.  

Steffan Thielen (gr. 7) het na die Nasionale Eindronde van Oppie Tong Af-redenaars      
deurgedring. Veels geluk met hierdie besondere prestasie.  

Die volgende 25 leerders het aan dié twee kompetisies deelgeneem:  

Graad 3: Emma Louw, Emma Nel, Jana Booysen Mia Pecoraro en Carley Heynes.  

Graad 4: Lize Van Rooyen, Jaidan Reyneke 

Graad 5: Jeandré Cilliers, Schalk Du Toit, Harriet Smit, Daniel Botha, Katryn van Rooyen en 
Marliné Stoop.  

Graad 6: Dehan Roos, Meah Van der Merwe, Francois Destroo, Ella Lederle. 

Graad 7: Minke Badenhorst, Milan van der Westhuizen, Steffan Thielen, Marilin Smit, Anika 
Van Zyl, Nina Conradie en Chris van den Berg 

 

ATKV  Redenaars 

Agt van ons redenaars het deurgedring na die halfeindronde van die ATKV-

redenaarskompetisie. Baie geluk met hierdie uitstekende prestasie.  

Hulle is: Dalinda Nel (gr. 3), Emma Nel (gr. 3), Mia Pecoraro (gr. 3), Jana Booysen (gr. 3), 
Helen-Mari Stofberg (gr. 4), Daniël Botha (gr. 5), Katryn van Rooyen (gr. 5) en Anika van 
Zyl (gr. 7).  

Vier van ons redenaars het die top-10 in hul afdeling behaal: Mia Pecoraro (gr.3), Katryn van 
Rooyen (gr. 5) en Anika van Zyl (gr. 7).  Jana Booysen (gr. 3) het ŉ groot prestasie behaal 
deur na die Nasionale Eindronde van die ATKV Redenaars deur te dring. Baie geluk! 
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BIBLIOTEEK – Erika Lourens 

 

 

Die lees-tsunami tref ons leerders behoorlik en hulle stroom na die biblioteek 
om sommer dadelik ons nuwe boeke te lees. Tafels vol van hul                 
gunstelingboeke wag vir hulle. Nuuskierig ontdek hulle alle feite in boeke soos 
Briljant, Video Idees, Kodering, Ingenieurswese en natuurlik  Belangrike dinge 

wat jong slimkoppe moet weet. 

Die boekwurms (ai ou Bennie-boekwurm se hart het sommer bolmakiesie geslaan)  delf  
dadelik in ons splinternuwe fiksieboeke. Die Tandeterroris, Zackie Mostert se FANTASTIESE 
FLIEK!!!!, Stalmaats se Waaghals, Sanrie Steyn se Nag van die Mummies en nog BAIE BAIE 
BAIE!!! meer. 

Biblioteekweek was van 6 tot 10 Mei. The Book People steel ons harte met hul               
gunsteling- Roald Dahl-versameling in 'n netjies nuwe jassie.  Timmy Failure se Sanitized for 
your protection, The boy in the dress, Wimpy Kid se splinternuwe Getaway en Melddown 
ennn al hul gunstelingboeke.  Toe breek die groot oomblik aan!!! Ons wag vir die gaste in 
die Akker Ateljee. Mnr Gawie verwelkom Elsabé Daneel, Laerskool Eikestad se Vonkelvrou 
tussen boeke. Sy kom grasieus op ‘n “koets” bedek met sagte fluweel “aangery” met een 
van ons splinternuwe  boeke, Die seekoei se oortjies. Idiome boek wat pragtig illustreer is. 

Net daarna kom skaats ons nuwe hoof, mnr. Henk Weyers, ons harte binne op sy off      
road-skaatsplank.  

'n Interessant onderhoud volg en ons leer ons nuwe hoof beter ken. 

Toe was dit tyd vir ons mediahelpers om hul balkies van vanjaar se biblioteekprefekte te 
ontvang. Hierdie leerders is fluks en getrou en sonder hulle onselfsugtige diens in hul pouses 
sou ons lesers verlore wees. 

Ons beleef elke dag pure LEESGENOT en glo met ons hele hart LEES is KENNIS en KENNIS is 
MAG. 

Viva ons Eikestad-lesers! 
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MySchool-KAARTE – Hanlie Smit 

 

 

 

 

 

 

Die helfte van die jaar is amper verby en ons het reeds 36 splinternuwe MySchool-kaarte 
uitgereik.  Dankie vir elkeen wat deel is van hierdie wonderlike inisiatief om bykomende 
fondse vir Laerskool Eikestad te in.  Registrasievorms is direk van ons sekretaresse         
beskikbaar.  Die skool se inkomste uit die gebruik van MySchool-kaarte deur die ouers het in 
2018 'n bedrag van R89 076 bereik en is dus gewis die moeite werd.  Indien u ’n MySchool-
kaart het, kan dit by die volgende deelnemende ondernemings in Stellenbosch en omgewing 
gebruik word: 

 Woolworths Eikestad Mall & Stellenbosch Square, en alle ander Woolworths-takke 
landwyd, asook Woolworths Online www.woolworths.co.za en Woolworths Versekering 

 Paradyskloof Engen, Engen Valsbaai 1-Stop, en Engen Quickshops landwyd 

 Wimpy by Engen Valsbaai 1-Stop op die N2  
 Waltons-winkels landwyd en Waltons Online 

 Loot www.loot.co.za  
 Tafelberg Meubels (Somerset-Wes en Paarl) asook alle ander takke landwyd 

 Power24 vir koopkrag www.power24.co.za 

 Altech Netstar  
 Flight Centre “The Captain’s Red Label Holidays” – daar is takke in Eikestad Mall en 

Stellenbosch Square 

 Arizona Spur in Eikestad Mall 
 Viljoen Juweliers (Kerkstraat, ingang na De Wet-sentrum) 
 WorksheetCloud www.worksheetcloud.com  
 Jack’s Paint Stellenbosch 

 Dassiesfontein (op die N2 tussen Botrivier en Caledon) 
 

Registrasie kan ook aanlyn by http://www.myschool.co.za gedoen word. U kan ook meer as 
een begunstigde aan u kaart koppel.  Die kaarte word kosteloos aan u beskikbaar gestel. 
Indien u reeds ’n kaart gebruik, kan u familie en vriende daarvoor registreer sodat hulle  
aankope ook vir die skool voordeel kan inhou.  Daar is oorgenoeg registrasievorms sodat 
oupa en ouma, oom en tannie en selfs u bure een kan invul. 

Wintertyd is die perfekte tyd vir inkopies.  Onthou om te swipe, swipe, swipe! 

Ondersteun asseblief die skool. U deelname aan hierdie projek is maklik en gratis. 

http://www.woolworths.co.za
http://www.loot.co.za
http://www.power24.co.za
http://www.worksheetcloud.com
http://www.myschool.co.za
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LEERLINGRAAD 2019 – Anja Nänny 

 

 

 

LEERLINGRAADPROJEK - Eikestad gee om – 
Clothing for Children 

 

Geskryf deur Nina Conradie 

 

Op Vrydag 10 Mei 2019 het Laerskool Eikestad sy jaarlikse 
“Clothing for Children”-insameling gehou. Elke jaar samel ons 
klere, skoene en speelgoed vir minderbevoorregtes in. Daar was 
'n groot gees van opwinding en vrolikheid met die kinders wat 
reeds vroegoggend hulle sakke vol skenkings op die rugbyveld 
kom neersit het.  Soos gewoonlik het die Eikies weer hierdie jaar 
bewys dat hulle groot omgee-harte het en 2 641 kg klere is    
ingesamel!  Die NG Welgelegen Gemeente versprei hierdie klere 
en speelgoed na organisasies soos Jeuguitreik, ACVV, House of 
Grace, ens. Laerskool Eikestad hoop om op hierdie manier die 
swaarkry van sommiges in en rondom ons dorp te help verlig. 
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LEERDERONDERSTEUNING -  Michelle Nortje 

 

 

Ná 'n uitdagende eksamen en besige kwartaal kan ons almal nou 'n           
welverdiende blaaskans geniet aangesien daar al van die eerste dag van dié 
kwartaal reeds skouer aan die wiel gesit is.  

Didaktiese hulpklasse en studiehulpklasse het reeds vroeg in die kwartaal begin om te     
verseker dat ons leerders goed voorbereid is vir die eksamen. Dankie aan elke opvoeder wat 
hierdie klasse met baie entoesiasme aangebied het en dat ons ouers seker gemaak het dat 
die leerders opdaag vir hierdie lesse. 

Hierdie kwartaal het die aantal leerders wat vir leerondersteuning en ander terapieë onttrek 
word, ook toegeneem.  Dit is baie belangrik om hindernisse reeds vroeg te identifiseer en 
met 'n effektiewe plan aan te spreek sodat dit nie die leerder se selfvertroue kelder nie. 'n 
Oorvol program en onnodige druk lei daartoe dat leerders nie volgens hul potensiaal presteer 
nie.  Gesels dus gereeld met jou kind en kyk hoe jy hulle kan ondersteun met die uitdagings 
wat hulle ervaar.  

Behalwe vir die ondersteuning wat Eikestad vir leerders op skolastiese, emosionele en sosiale 
vlak bied, gaan ons ook poog om julle as ouers te bemagtig deur meer ouerleidingsessies te 
reël waar vrae en onsekerhede van ouers wat betref hul kinders en ouderdomsgepaste    
gedrag, aangespreek kan word. 

Die LEGGS-praatjies het hierdie kwartaal reeds aan relevante ouerleiding onderwerpe geraak 
met dr. Serahni Symington wat 'n insiggewende praatjie aangebied het rakende 'n alleen 
kind en introvert en hoe ons hierdie leerders beter kan ondersteun. Mias Engelbrecht het 'n 
interaktiewe praatjie rakende veiligheid gedurende aanlyn aktiwiteite en die nuwe wet op 
sosiale media en Internetgebruik met ouers gedeel. Die volgende praatjie vind op die 25ste 
Julie plaas en sal handel oor tienerdepressie. 

Volgende kwartaal word die Eikiehart se kaartjieprojek ook van stapel gestuur. Die projek sal 
vanjaar anders bedryf word, so let asb. op die kommunikasie wat hieroor sal uitgaan. Ons is 
baie opgewonde oor die pragtige tekeninge wat in spesiale kaartjies omskep gaan word. Die 
geld wat deur hierdie projek ingesamel word, word aangewend om terapie vir behoeftige 
leerders van ons skool te borg, koskratte elke twee weke vir behoeftige gesinne te lewer en 
kospakkies vir behoeftige leerders te pak; wat 'n groot impak op hierdie gesinne en leerders 
se lewe het. Baie dankie vir jul ondersteuning. 

Geniet die vakansie. Lekker rus! 
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SPORT  Sportbestuurder:  Albert Fullard 

 

 

RUGBY 

 

Die rugbyseisoen het met volle vaart      
afgeskop waar spanne in die senior fase 
lekker vroeg proewe gespeel het. Met 'n baie 
vol seisoen en goeie kompetisie was die 

spanne goed voorberei vir verskeie toernooie en toere. 

Die onder 11A- en 13A-spanne is vroeg getoets by Boland 
Landbou se jaarlikse laerskoolrugbydag waar al twee 
spanne teen Bastion gespeel het. Die onder 11A’s het  
gelykop gespeel en die onder 13A’s het darem die wen 
deurgetrek. 

Laerskool Eikestad het weer sy jaarlikse rugbydag by Markotter gehou. Daar was 16 skole 
wat deelgeneem het. Eikestad het teen Beaumont, Swartland en Bastion gespeel. Die span 
het twee uit die drie wedstryde gewen. Baie geluk aan PSS wat die meeste drieë op die dag 
gedruk het. Dankie aan De Jagers wat die hoofborg was  en die dag so suksesvol gemaak 
het. 

Eikestad het gaan deelneem aan die Rawson-sportdag by Lochnerhof in die Strand. Die   
onder 10A, 11A en onder 13A en B het gaan deelneem. Die onder 10A en 11A het hul     
onderskeie ouderdomsgroepe gewen. Baie geluk aan die twee spanne met dié prestasie.  

 

Die onder 13B/C het die eerste keer gaan deelneem 
aan die Rooikatfees by Clanwilliam. 

Dit seuns het dit toer baie geniet. Daar het hul drie 
wedstryde gespeel wat goeie voorbereiding vir die 
seisoen was. Hulle het ook die lekker plaaslewe van 
Augsburg Landbouskool ervaar. Dit was ook van die 
seuns se eerste rugbytoer en daarom is ons bly dat 
hul die geleentheid gekry het. 

 

 

 

 

Die onder 13A-rugbyspan het gaan deelneem by 
Marlow se onder 13 Rugbyfees. Daar het die seuns 
drie wedstryde gespeel en twee uit die drie       
wedstryde gewen. Buiten rugby het die seuns met 
binnebande in die rivier afgegaan en ook lekker in 
die rivier geswem. Die seuns het soos gewoonlik die 
toernooi baie geniet. Dit was goeie voorbereiding vir 
die seisoen. 
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In die Maart-vakansie het die onder 11A-

rugbyspan aan Grey Kollege se Superreeks 
gaan deelneem. Daar het die seuns teen van 
topspanne in Suid-Afrika gespeel. Die seuns 
het  hulle goed van hul taak gekwyt en twee 
uit die vier wedstryde gewen. Welgedaan aan 
die seuns met die goeie uitslae. 

 

 

Die onder 13A-rugbyspan het gaan deelneem aan die Wildeklawer-sportfees in Kimberley. 
Die span het drie wedstryde teen topspanne gespeel waarvan hul al drie hul wedstryde    
gewen. Baie geluk aan die seuns met hierdie goeie prestasie. Eikestad se onder 13A-span het 
die afgelope drie jaar sewe uit die nege wedstryde by die Wildeklawer-toernooi gewen. Dit is 
'n baie goeie prestasie en goeie bemarking vir die skool. 

Al die spanne het die seisoen al heelwat wedstryde gespeel. Die spanne het teen die        
volgende skole gespeel: 

PSS 

Swartland 

Durbanville 

Courtrai 

Gimnasium 

Rhenish 

Eversdal 

Spanne het baie goed gedoen en was elke week kompiterend teen baie sterk skole. Ons kan 
deur die seuns se spel sien dat hul elke week verbeter.  Baie dankie vir elke seun se harde 
werk in die oefeninge en dat jul Eikestad se naam so hoog hou by wedstryde. 

Baie geluk aan Ruan de Weerdt wat gekies is vir die onder 13 Cravenweek en ook aan Brent 
Heyns wat gekies is vir die onder 13 WP XV. Die skool is baie trots op julle en  
sterkte met die onderskeie toernooie waaraan jul gaan deelneem. 

Dankie vir die volgende borge vir al die ondersteuning: 

Ramble 

Hertz 

Group 1 Nissan Stellenbosch 

Belle Ombre Hoekstene 

Betko 

Die Boord Spar 

PWC 

Prescient 

TV 3 

Capital Haverst 
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NETBAL  - Karien Joubert 

 

Die 2019-netbalseisoen is volstoom aan die gang en 
elke Eikie-netbalspeler gee alles wat sy het vir      
Eikestad se  netbal.  

Die seisoen het afgeskop met twee netbaltoere na 
Riebeek Kasteel toe in die April-vakansie. Die o/12A- 
en B-spanne saam met die o/13B- en C-spanne is 

saam met me Doret, Christi, Rika en Carin vir drie dae na die    
Riebeek Kasteel Netbaltoer toe. Alhoewel hulle wedstryde daar 
speel, is die afrigting wat hulle by Burtha en Corné ontvang die 
groot waarde van dié toer. Hulle netbal word tot  ŉ volgende vlak 
geneem deur dié spesialisafrigting.  

Ons o/13A-span het weer aan die gesogte Wildeklawer-toernooi in 
Kimberley gaan deelneem. Hierdie toernooi is ŉ ongelooflike      
ervaring vir die meisies en dit is wonderlik om te sien dat hulle  
beter netbalspelers is wanneer hulle terugkom van die toernooi af. Hierdie jaar se o/13’s het 
beter as verlede jaar gevaar en vier uit agt wedstryde gewen.  

Ander hoogtepunte vir die kwartaal was: 

 Die verskeie afrigtingskursusse wat vir ons spelers aangebied is.  

 Die o/13’s wat die Bellville-Noord Aandtoernooi gewen het.  

 Die o/12’s is as baanwenners by die Panorama o/12 Toernooi aangekondig.  

 Die Fair Cape Netbalnaweek waar al die o/7- tot o/9-netbalspanne aan ŉ heerlike 
middag van netbal deelgeneem het. Dit was ook die o/7’s se eerste netbalwedstryde, 
wat altyd met groot opwinding gepaardgaan. Daar is ŉ hele paar oulike netbalspelers 
wat vir die eerste keer netbal gespeel het. Ons sien uit om te sien hoe hulle         
netballoopbaan sal ontvou.  

Die Stellenbosch-, Wynland- en Wes-Kaap-proewe is ook 
gedurende die kwartaal afgehandel. Hier het ons           
netbalspelers ook puik presteer. Ses spelers van Eikestad is 
tussen die Wynland- en Wes-Kaap-spanne opgeneem.  
Hierdie spelers is: 

o/12 Wynlandspan: Millie Hurter en Carmi Shaw  

o/12 Wes-Kaapspan: Meah van der Merwe 

 

o/13 Wynlandspan: Esther Coetzee en Lara Ehlers 

o/13 Wes-Kaapspan: Minke van Zyl (sy was ook o/12 
in die Wes-Kaapspan) 

Ons is baie trots op elke speler wat van die begin van 
die proses af deelgeneem het en Eikestad se naam 
hoog gehou het op die netbalbaan.  
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Saterdag 25 Mei 2019 was die eerste   
ronde van die Topskole Kompetisie.  

Die Wynland Topskole is op ons tuisfront 
gehou, maar dit het dit geensins makliker 
vir ons spanne gemaak nie. Ons o/12A- 
en o/13A-spanne moes harde bene kou 
so vroeg in die kompetisie. Ons verheug 
om te noem dat na afloop van dié ronde 
albei spanne deur is na die volgende  
ronde wat Saterdag 1 Junie 2019 by De 
Kuilen plaasvind. Die o/13’s eindig eerste 
in die Wynland en die o/12’s eindig   
tweede. As ons die eerste twee plekke in 
ons onderskeie ouderdomme behaal, kan 

ons aan die Nasionale Topskole in Johannesburg gaan deelneem. Ons hou duim vas vir 1 
Junie 2019.  

Alhoewel ons wonderlike prestasies behaal in netbal is dit vir ons belangriker dat ons netbal 
geniet. Ons is baie dankbaar vir elke afrigter wat haar hart en siel vir die afrigting gee, vir 
elke meisie wat pligsgetrou oefening bywoon, vroeg opstaan op Saterdag om wedstryde te 
gaan speel en vir elke ouer wat hul dogter heen en weer vervoer. Saam glo ons dat dit vir 
elkeen wat betrokke is by Eikestad se netbal ŉ lekker ervaring is en dat ons dit ten volle 
geniet. Baie dankie vir almal wat betrokke is by Eikestad se netbal! 

Geniet die vakansie en ons sien uit na die tweede deel van die netbalseisoen! 

 

HOKKIE – Karla Strydom 

Die eerste gedeelte van ons hokkieseisoen was vól hokkie-lekkerte. Dit het 
begin met ŉ vrywillige hokkiekliniek onder leiding van Xstra Edge, waar  mees-
te van ons hokkiespelers deelgeneem het.  

Ons het hierdie jaar altesaam 46 
spanne wat onderskeidelik reeds 
225     wedstryde gespeel en 511 
doele geslaan het!  

Van die uitslae wat uitstaan (ons kan ongelukkig 
nie alles noem nie), is die volgende: 

o/7 B – seuns wen 12 – 0 teen Rhenish 

o/8 A – meisies wen 10 – 2 teen Courtrai 
o/9 A – meisies wen 10 – 0 teen Swartland 

o/10 B – seuns wen 11 – 3 teen Courtrai 
o/11 C – seuns wen 4 – 1 teen Laerskool Gimnasium 

o/13 A – meisies wen 9 – 0 teen La Rochelle 

 

Al ons o/13-spanne het 
ook hierdie kwartaal 
nuwe wedstryddrag 
ontvang. Hulle lyk baie 
spoggerig daarin – als 
te danke aan ons    
borge! 



23 

Daar is ook van ons leerders wat besondere prestasies behaal het. Uit die agt o/13 seuns en 
meisies wat hierdie jaar aan die Boland-hokkieproewe deelgeneem het, is vier van hulle in 
spanne opgeneem.  

Logan Marthinus en Hano Basson is onderskeidelik in 
die Boland ITP meisies- en seunspan opgeneem. Hulle 
gaan in die Julie-vakansie aan die interprovinsiale 
toernooi in Pietermaritzburg deelneem. Ruan de 
Weerdt en Elias de Waal is ook in die Boland Streek-
span (Barlinka) opgeneem wat aan ŉ toernooi by 
Paarl Gimnasium gaan deelneem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel binnenshuise hokkie nie ŉ skoolsport is nie, wil ons graag geluk sê aan die volgende 
drie seuns wat in die o/11-spanne opgeneem is: Tiaan Basson en Jeandré Cilliers (Boland 
Indoor PSI o/11 Foxes) en Phillip Venter (Boland Indoor PSI o/11 Scorpions).  
 

Dankie aan elke Eikestad-leerder wat met goeie sportmanskap en ywer hierdie kwartaal 
deelgeneem het.  
 

 

TENNIS  -  Anja Nänny 

 

Provinsiale tennis 

Die SA Skole Tennistoernooi het in Maart in Bloemfontein plaasgevind. Lara 
Ehlers en Christiaan Cronjé was lede van die Wes-Kaap Kavaliers o/13A-span 
en Pieter Kotzé die o/12A-span wat aan die toernooi deelgeneem het. Al twee 
hierdie spanne het tweede uit 15 spanne geëindig.  

Die volgende spelers het ook verskillende Wes-Kaap Kavaliers-spanne in die April-vakansie 
verteenwoordig. Hier volg hulle uitslae: 

Sebastian Oosthuizen was lid van die o/11A-span en Carmi Shaw van die o/12A-span. Albei 
hierdie spanne het ’n tweede plek behaal. 

Marliné Stoop was lid die o/11B-span wat eerste geëindig het en Leentjie Kieviet was in die 
o/12B-span wat vierde geëindig het. Francois Dercksen was in die o/13A-span wat 'n derde 
plek behaal het. 

Pieter Kotzé 

Na afloop van die SA Skole-toernooi is Pieter Kotzé gekies vir die SA skolespan wat in     
Augustus in Amerika gaan toer. Hy het ook aan die Nasionale Kampioenskappe deelgeneem 
en die o/12 enkel- en dubbelspel gewen. Eikestad is baie trots op ons SA o/12-

enkelspelkampioen! 
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Truida Kestell Tennistoernooi 
Die o/11A- & B-tennisspanne het van 30 April tot 4 Mei aan die Inter Africa Truida Kestell- 
Tennistoernooi in Bethlehem deelgeneem. Altesaam 75 spanne van reg oor die land was by 
hierdie toernooi betrokke. 
 

Die meisies se A-span het derde geëindig en bronsmedaljes verower. Die span het bestaan 
uit Marliné Stoop, Marlia Nel, Katryn van Rooyen en Mari-Anna van Rooyen. 
 

Die ander spanne het soos volg presteer: 
Seuns se A-span: Vyfde (uit 16 spanne) 
Meisies se B-span: Sewende (uit 26 spanne) 
Seuns se B-span: Twaalfde (uit 26 spanne) 
 

Ons is baie trots op die pragtige tennis wat die Eikies gespeel het, maar ook op die harde 
lesse wat hulle gedurende hierdie vyf dae op die tennisbaan geleer het. 
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SKAAK – Chanelle Smith 

 

Dit was ŉ baie bedrywige tweede   
kwartaal wat skaak aanbetref!  Die  
Eikestad-skaakspelers moes elke   
Maandagoggend die donker en koue 
trotseer om 07:00 aan te meld vir   
oefening.   

Die Wes-Kaap Skole Skaak-kampioenskapstoernooi 
het in Mosselbaai plaasgevind. Stephan en AJ de 
Kock, Mila en Christoff Bester, Aleza Roos, Martiens 
Geyser en Noreht Nieuwoudt het as lede van die 
Kaapse Wynlande-skaakspan gaan deelneem saam 
met die bestes uit die hele Wes-Kaap. 

Baie geluk aan Noreht Nieuwoudt wat 'n bronsmedalje verower het 
in die o/9-afdeling vir meisies en opgeneem is in die Wes-Kaap 
Skaakspan. 

Vyf Eikies, naamlik WD en Linda Toerien, Mila en Christoff Bester en 
Martiens Geyser, het ook hierdie kwartaal aan die jaarlikse Rhenish 
Skaaktoernooi gaan deelneem.  Dit was WD en Linda se eerste 
toernooi en WD het 'n uitstekende 4,5 uit 7 behaal.  Baie geluk ook 
aan Linda met haar brons vir meisies o/12 en Martiens Geyser   
silwer vir o/12-seuns. 
 

Ons Eikies het EIKstekend presteer en ons is baie trots op elkeen 
van julle! 
 

 

 

 

 

 

BUITESPORT – Jurgens Joubert 

 

Moderne-Vyfkamp en Laser-hardloop 

Adriaan de Waardt, Minke Shaw en Carmi Shaw het in Mei deelgeneem aan die 
SA Moderne-Vyfkamp en Laser-hardloopkampioenskap na afloop van hulle 
goeie prestasies by die Wes-Kaap Kampioenskappe.  Adriaan het ook aan die 
Tetrathlon deelgeneem wat hardloop, skiet, swem, skerm en ook perdry     

insluit.  Adriaan het vierde in die Tetrathlon en negende in die laser-hardloop geëindig. Carmi 
het 'n sewende plek gekry in Laser-hardloop. Minke het 'n baie goeie dag gehad en 'n     

silwermedalje verower in Laser-hardloop.  
Minke en Carmi is ook opgeneem in die SA 
span wat in die eerste week in September 
aan die Wêreldkampioenskap in Boedapest 
gaan deelneem. 

Christiaan de Waard (o/9) het tydens die 
Wes-Kaap Kampioenskappe goud gewen vir 
Laser-hardloop asook 1ste plek vir          
moderne-vyfkamp.  

Baie geluk aan al hierdie leerders met hulle 
prestasies. 
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Gimnastiek 

Baie geluk aan al die Eikies wat op 4 Mei 2019 aan die Dirstriksproewe vir Gimnastiek by 
Wynland Gimnastiek in die Paarl deelgeneem het. 

Ook geluk aan die volgende Eikies wat na afloop van die proewe in die Wynlandspan   
(Boland-span) opgeneem is. Hulle sal einde Mei deelneem aan die Wes-Kaap Kampioenskap. 
Sterkte aan al hierdie leerders vir die Wes-Kaap Kampioenskapsbyeenkoms. 

Kaylee Okkers 
Cecilia Becker 
Carli Marx 

Niki Pijl 
Otto Veldtman 

Clara Veldtman 

Bea van der Merwe 

Cara Koeglenberg 

Luke Mackie 

Nick Smit 
Annabel Smit 
Megan Mackie  
Liam Serfontein 

 

 

SA Saalperd 

Francois Dercksen (graad 7) het 23 tot 27 April          
deelgeneem aan die SA Nasionale Saalperd Kampioen-
skapsbyeenkoms in Bloemfontein en puik presteer. Hy is 
as tweemalige Suid-Afrikaanse kampioen aangewys 
(ruiters 12 jaar en jonger) met eerste plekke vir Driegang 
Ryperd Ruiterkuns, asook Driegang Plesierperd Ruiterkuns. 
In die twee ander klasse waaraan hy deelgeneem het, het 
hy baie goeie derde en vierde plasings behaal.  

 

Baie geluk met hierdie prestasies. 

 

 

 

 

Waterpolo 

Baie geluk aan Jean-Paul Germishuys, Daniel Norton, Milan van der Westhuizen en Nicolaas 
van der Westhuizen wat opgeneem is in die o/13 Boland-seunswaterpolospan. Hulle neem in 
Desember as lede van die span deel aan die Nasionale Kampioenskap wat in Gauteng gehou 
gaan word. Ons is baie trots op julle! 
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SA Tweekamp Kampioenskapsbyeenkoms 

Nathan van den Berg en Minke Shaw is gekies vir die WP         
Tweekampspan wat in die vakansie aan die SA Tweekamp Kampi-
oenskap in PE deelgeneem het. Minke het 9de plek in die o/9-

afdeling verower en Nathan 'n uitstekende tweede plek. Baie geluk 
aan al twee hierdie leerders met die besonderse prestasies. 

 

 

  

 

Binnehuise hokkie 

Baie geluk aan die volgende leerders wat gekies is vir hulle onderskeie PSI Boland           
Binnehuise hokkiespanne. 

Boland A Foxes – Tiaan Basson en Jeandre Cilliers 

Boland B Scorpions – Philip Venter en Annika Gerstner 

Nasionale kampioenskappe vind in die Junie-vakansie in Kaapstad plaas. Baie sterkte aan 
hierdie leerders. 
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KLEUR MY IN 


