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ANK LANK GELEDE IN

VOLKIELAND …
…  was daar onderwysers wat nie net kinders geleer

het nie. 

Die aanhoudende geraas van Mnr. Kiewiet Cloete, die voël op die 
baan wat skree vir kinders op die veld terwyl hulle uitroep: “Heil, 
Ferguson.” 

Supergirl Lelanie Meyer en Batwoman Nadine Krause is besig om 
E.G Jansen aan te val en Vice Admiral Petro Holdo maak haar ster-
Volkiesweermag bymekaar. Johnny en Mavis Raubenheimer is besig 
om die Volkie-Transylvania te bestuur, en Maryke Pastel doen boeke
en Kara Excell sukkel met die netwerk

Analitiese Gouws wat sirkels trek om Meetkunde Mandi Fourie, maak 
die wiskundige Towenaar Lombard deurmekaar, en Carien Water-
swemmer trap water dat die vonke spat. 

Jumanji Potgieter is aan die slaan met die dromme van vakveran-
deringsbriewe om die speletjie vir Annalize Uys en Romeo Montages 
te verander. Louwrens het ‘n klein lammetjie wat haar volg en Hans 
Dans wil hom braai, terwyl die “house party” by Elaine se klas vir 
arme Laagsleutel Dalhouzie in die swembad gooi. 

Moeder Theresa maak vir Meneer Flintstone de Kock tuis by Volkies, 
en wel Geletterde Strydom sit in die boom en luister na die geroep 
van Leonie Lawwe Dansies vir die dansers van die revue. Snyman 
“the builder” heel dag aan die werskaf in sy werkswinkel. Terwyl
Neels de Sport almal afrig, plaas Riana Fotograaf alles op  Facebook.

En die Boer Potgieter is opsoek na vinnige Van der Merwe vir die 
snorgroeikompetisie. Helikopter Coronel Wiersma dril die kinders 
met hulle poësie terwyl die regter Stef Bothma met sy tas vol pa-
piere volg. Engela Atoom is aan die stories opmaak, want sy glo 
atome maak mos alles op. 

Die Vlugtige Rall is aan die versnel en U-Nel is al aan die draai. 
Helene Deysel “is teaching as long as days of our lives”, en Karen 
de Biblioteek skryf in die laatkomboek. Afrikana Mitchell is nȇrens
te sien en Liewe Coetzer skryf alweer paragrawe van vreugde. 
Captain Hollaway kyk vir Mevrou de Toer in die velde van die see 
terwyl Aankomende Oosthuizen aanhou om oos te draai. En Heidi, 
Heidi, Heidi woon in die Heidelberge …  Loud Lombard maak
alweer grappies, terwyl ‘n leeder vir Storielyn Cloete vertel oor die 
verlore koornote, moet die leerder nog jammer sê vir die naam-
keuses van die onderwysers in die berig.

Meneer Sias stap vooruit en sing “Aanstap groenes, die pad is lank 
en …” 

Sowaar as padda ‘n 
manel dra …

L
J van Buuren

.



Volgens die woordeboek is die figuurlike                                                                                                                   

betekenis van ‘n kaleidoskoop ‘n                                                                                             

wisselende kleurespel. 

Dit was inderwaarheid so. Elke toneel van die 

revue het die mooiste kleure gehad, die 

mooiste bewegings en die mooiste tonele. 

‘n Kaleidoskoop van kleur!

Ek het vir juffrou Leonie Labuschagne (die 

hooforganiseerder en meesterbrein agter die 

revue) ‘n paar vrae gaan vra.   

1. Het juffrou aan revue deelgeneem 

op skool? 

Nee, ek het nooit die geleentheid 

gehad nie. 

2. Die tema van die revue is 

Kaleidoskoop: 

Waarom het juffrou hierdie tema 

gekies? 

Kaleidoskoop: die kleure, klanke, 

danse, gebeure en karakters wat jy op 

jou pad teëkom, is gestuur om jou te 

help om deur ’n kleurvolle 

kaleidoskoop na die lewe, liefde en 

menswees te kyk.  

Jou lewenspad van verskillende kleure, 

musiek en lirieke is uniek, en dit maak 

jou goed genoeg en nodig vir ’n 

volledige prentjie in God se raadsplan. 

3. Watter graad-groep dans die beste?

(Seker die gr 8’s, né juffrou?) 

Die gr 8’s is verseker sterre en hulle 

het ongelooflik vinnig geleer, maar die 

gr12’s se energie is aansteeklik.

Ons skool is bevoorreg met Volkies wat 

hulle hart en siel in hierdie produksie 

inploeg. 

Elke graadgroep is uniek met hulle 

kleur en karakter, en sonder ‘n groep is                                                                                     

die prentjie onvolledig. 

4. Is daar enige skindernuus of ‘n 

“inside-scoop” waarvan ons moet 

weet? 

Dit wat binne die revue-familie gebeur, 

bly binne die revue-familie. 

5. Sal juffrou asb. vir ons ‘n 

wiskundige berekening doen van   

al die ure wat in hierdie revue-

opvoering ingaan? 

σ𝑘=1
∞ 𝑎𝑟𝑘

(waar a die 1ste Augustus 2021 is 

en r die weeklikse 2 ure is.)  

(Dit lyk of dit bitter baie ure is?) 

Uit ‘n deelnemer se oogpunt kan ek net sê 

dat dit ‘n ongelooflike ervaring was.  Dit was 

fantasties om in ‘n groep te kon werk en 

soveel nuwe vriende te kon ontmoet. Die vyf 

optredes van 23-28 Mei was heeltemal te 

min. 

Baie dankie vir almal se insette en harde 

werk om hierdie produksie ’n meesterstuk 

van kleure en dans te kon maak.  Ons kan nie 

wag vir die volgende revue nie!
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Was jy deel van Kaleidoskoop 2022? 
Annagreth Botha



Simoné Swem
Moll
Marinique Goosen

1. Wat is jou doel wat jy wil bereik?

“My doel is om ‘n beurs in 
Amerika by ‘n universiteit te 
kry.”

2.   Hoe lank swem jy al?
Ek swem al voordat ek kon loop. Maar ek 
swem al kompeterend vanaf 8-jarige 
ouderdom.

3.  Hoe voel jy oor al jou prestasies wat jy 
bereik het?
Ek is baie bly dat al die harde werk en  
opofferings die moeite werd is.

4. Wat beteken swem vir jou?
Swem is my toekoms. Dit is hoe ek gaan 
kom waar ek op die ou einde van die dag 
wil wees. So swem beteken absoluut alles 
vir my.

5. Wat is jou rekordtye wat jy geswem het en 
op watse items?
Ek hou Oos-Gauteng rekords in die 50m 
50m Vryslag, 50m borsslag, 100m borsslag.   
Dan hou ek ‘n SA rekord in die 50m bors-
slag met ‘n tyd van 32.85 sekondes.

6. Watter kompetisie was vir jou die lekkerste?
Ek moet sê SA-skole was ‘n ontsettende 
lekker kompetisie, want alhoewel swem ‘n 
alleensport is het ek daar deel van ‘n span 

gevoel en dan is Senior Nationals ook een 
waar ek altyd die groot name sien swem. 
Dit is baie inspirerend.

8. Hoeveel  keer het jy al SA's gaan swem?
Ek het van 2019 af elke jaar vir SA’s 
gekwalifiseer. So ek het al 4 keer die 
kompetisie bygewoon.

gevoel.

9. Hoeveel medaljes het jy al verwerf/ 
hoeveel kompetisies het jy al gedoen?
Ek het al baie kompetisies in my lewe 
gedoen, maar ek het nou in 2022 by SA 
skole ‘n silwer en 6 goud gekry.

10. Hoeveel Midmars het jy al gedoen?
4

11. Wie is jou inspirasie?

“Ek het 3 mense wat my 
werklik inspireer. Lara   
van Niekerk, Tatjana 
Schoenmaker en my   
boetie Jandré Moll.”

12. Sal jy swem jouloopbaan wil maak, en wat-
se hoogtes wil jy daarin bereik?
Ek het nog altyd gesê swem gaan my uit-
bring waar ek wil wees. Nee, ek sal nie
swem fisies as ‘n loopbaan vat nie. maar 
dit gaan geleenthede vir my oopmaak om 
‘n beurs oorsee te kry en dan te gaan swot 
wat ek wil swot. 

13. Waar sal dit dan wees waar jy jouself sal

vestig?

Ek weet nie heeltemal waar ek eendag                  

myself sal vestig nie, maar glo dit sal êrens 

by die see wees en waar dit baie warm is, 

want ek kan nie die koue hanteer nie.

Heidelberg kan met reg trots wees op 

die prestasies van Hoër Volkskool 

leerders. 2021 het weereens ‘n 

uitmuntende oes van presteerders 

opgelewer wat elke ouerhart moet trots 

laat klop.

Die dux leerders per graad is as volg:

Graad 8: Jané Wepener – 95% 

gemiddeld

Graad 9: Melissa Greeff – 92% 

gemiddeld

Graad 10: Veruscke Duvenhage – 95% 

gemiddeld

Graad 11: Alisna Cloete – 90% 

gemiddeld

Onder steeds moeilike en uitmergelende 

Covid omstandighede het ons Graad 12 

leerders gewys wie is baas. Niks kon 

hierdie leerders keer om hulle doelwitte 

te bereik nie.

Hoera vir die 

2021 Hoër 

Volkskool top 

leerders!
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Die volgende leerders is die toppresteerders van 2021:

8 onderskeidings: Stefan Grobler.

7 onderskeidings: Ruan Barnard, Yuka Beukes, Natalie Visser en Robinn Thorburn.

Volkies julle bloed is 

waarlik groen! Mag 

2022 vir julle net so 

suksesvol wees.
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Matrieks 2021                                                                                                                
Schalk Riekert en Mienke le Roux

Alhoewel 2021 ‘n uitdagende jaar was met 

sy hoogte- en laagtepunte, het die matrieks 

van 2021 die jaar beëindig met uiterse 

sukses.

Akademiesgewys het die matrieks 

uitstekend gevaar met ‘n slaagsyfer van 99%                                                                 

Die oormeerdereid Volkies het 3-7 

onderskeidings behaal. Die hoogste 

graadgemiddeld was Lewensorïentering met 

‘n slaagsyfer van 80% en kort op sy hakke, 

Geskiedenis met 79%

Pligsgetroue Volkies: Stefan Grobler, Natalie 

Visser, Yuka Beukes en Robin Thorburn sluit 

die jaar af met 7 onderskeidings elk!

Ons Sportseun van die jaar was Ruan 

Claassens en die sangtrofee word toegeken 

aan Celine Oosthuizen.

Ons groet julle, Matrieks van 2021, met 

uiteenlopende emosies. Dit was ‘n 

uitdagende 2 jaar met die Corona-virus 

pandemie, maar met julle sterk wil krag en 

deursettingsvermoë is die taak ver van 

onmoontlik.

“ ‘n Stoftrapper is ek dalk vir nou, maar my 

Volkie-voetspoor sal ek hier laat klou!“ Die 

sinnetjie het ons as Volkies menigmale oor die 

afgelope 2 weke van die inburgeringstydperk

gehoor.

Ons nuwe generasie in Hoër Volkskool Hei-

delberg, meer bekend as die Stoftrappertjies,  

kwyt ons goed van ons taak. Oor die 230 

kaalvoetkindertjies sonder baadjie of hoed, 

met 13 poniesterte, geklee in temadrag  soos 

Shrek en Fiona, betreë Die Groot Skool op 11 

Januarie 2022.

Met gladde bekke soos ‘n baber op dag 1, 

straal ons ou aggies nou vol van verantwoor-

delikheid, selfvertroue en volwassenheid. Dit 

is nou nie meer so swaar om ‘n Stoftrapper te 

wees nie, maar eerder ‘n eer om as een van 

Volkieland se voetspore gesien te word!

Ruikend na vissmeer en tamatiesous, drentel 

hulle grillend deur Hoër Volkskool se donker 

stoepe, met die Blou Vrou kort op hul hakke!!!

Te danke aan die formidabele VR’e is hulle 

nou groot, volwaardige Volkies met geen 

skewe tone of skurwe hakke.

Ontmoet die klas van 2026!

Heindrich Bronkhorst
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1. Hoe lank is meneer nou al in die onderwys? 

39 jaar - sedert 1983

2. Waar het meneer oral skoolgehou? 

Laerskool Dalmendoor, Hoërskool 

President, Hoërskool Bekker, Hoërskool 

Merensky, Hoërskool Waterkloof, HVH.

3. Hoe lank is meneer nou by Volkies?

5 jaar

4. Wat is meneer se visie vir Volkies?

Trotse-1000 Afrikaanse leerders (2025). 

Kompeterend te wees op alle terreine.

5. Watter bydrae wil meneer nog maak voor 

meneer aftree?

Die terrein opgradeer. 

6. Waarom het meneer Volkies gekies? 

Dis ‘n Afrikaanse plattelandse skool wat 

geleenthede van ‘n stadskool bied. 

7. Het meneer op skool getrou huiswerk 

gedoen? Hoekom nie? 

Ek was baie besig met sport en het oulike 

meisies in Gr 11 en 12 gehad!

8. Waarvoor het meneer die grootste pakslae 

op skool gekry? 

By my Rek-onnie in Gr 9 en vir ‘n Geografie 

toets 49% gekry. Verskeie kere laat vir skool 

gewees. 

9. Wat was die grootste prestasie wat meneer 

op skool bereik het? 

Akademies – geen!  Sport – SA’s Atletiek 

2de plek, o/17. Boekprys vir houtwerk.

10. Waar kom meneer se passie vir krieket 

vandaan?

My pa het my van kleins af afgerig. (Krieket 

gaan kyk op Wanderers 1970’s)

11. Wat is nog op meneer se “bucket list”?                 

In Amerika te gaan bly vir 6 maande (dalk ‘n 

jaar). Zipline – Knysna

12. Wat is die snaaksste insident wat meneer al 

in meneer se skoolgee-jare beleef het?

By Merensky het ek Engelse leerders geroep 

en gesê: “You four, you must carry all these 

stools up the traps” Verleentheid oor my 

Engels – maar die leerders het presies 

geweet wat om te doen! 

13. Waarom is meneer so streng oor voorkoms?

Jou beeld na buite weerspieël jou karakter! 

Weermag het groot rol gespeel in my 

siening! 

Onderhoud met Mnr De Villiers 

Leoné Goosen
GRAAD 8’s 
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Ek het ‘n paar vrae aan hierdie formidabele vrou gevra.

1. Hoe sal juffrou jouself beskryf ?

Ek hou daarvan om almal se “mamma” weg van die huis af te wees.  Ek probeer altyd daar  

wees vir iemand in nood.  Ek sal altyd raad gee en luister.  As die tyd dit toelaat sal ek altyd 

reg staan met ‘n lekker ou eetdingetjie of 2.

2. Wou juffrou nog altyd ‘n onderwyser geword het of het juffrou ‘n ander droom gehad?

Ek het op ‘n plaas grootgeword en skool-skool speel was my tydsverdryf. Later het dit ook 

my loopbaan geword.

3. Juffrou se gunsteling rugbyspan?

BLOUBULLE-BO (Grappie…)

4. Hoeveel keer het juffrou pak gekry op skool en watter keer was die seerste?

My musiekjuffrou het my daardie jare pak gegee met ‘n liniaal oor my kneukels.  Dit was in 

daardie jare (veg of vlug) om die toonlere vlot te speel.  Nodeloos om te sê, ek het gevlug.

5. Juffrou se gunsteling. gunsteling, gunsteling soet en sout kos?

Ek hou so baie van braaivleis dat ek met ‘n Vrystaatse skaapboer getroud is. Jy kan my in 

‘n wip vang met stysel en enige soetigheid binne-in of bo-op ‘n soet degie.

6. Ondersteun juffrou die Dorpspan of die Brakke?

Ek bly in die buurdorp, Overkruin, daarom is ek ‘n trotse Dorpspan ondersteuner.

7. Wat is die snaakste insident wat hier by die skool gebeur het wat juffrou altyd sal   

onthou?

Ek het toestemming om die volgende te deel.  Oom Henning, in wie se plek ek aangestel 

is, het drie Engelse kinders aangespreek omdat hulle gerook het.  Toe sê hy die 

volgende: ”you three both come with me, don’t you know it is a no-roking zone?”Oom 

Henning, Volkieland lief jou nog steeds.

8. Wat doen juffrou om elke dag positief te bly?

Jongmense se energie hou my uiterlik positief.  God se Woord hou my innerlik positief en 

natuurlik is dit in my gene.  My pa was so lief vir die lewe.  “Viva pappie – Jannie 

Volschenk, Viva.”

9. Wat is juffrou se grootste droom vir Volkieland en vir die leerlinge?

Ek kon my grootste droom vir die Volkies sien waarword, voor my oë!  Juffrou Annelie 

Botha is aangestel en oorkant my klas kon ek die gewoel en gewerfskaf van die hotelskool 

beleef.  Oor die stoep, die heerlike reuk.  Die hoë standaarde van die eetgoed proe en 

telkemale kon ek gaan inloer om ons opkomende sjefs te sien ontluik.  Dis vir my diepmooi.

Ek het nog ‘n droom vir Volkieland.  Ek droom van ‘n GET (graad 7,8 en 9 – skool) by die 

koshuisgrond en ‘n FET (graad 10-12) hoërskool waar Volkskool tans is.  “Go Volkies Go”!

Dankie vir die kykie wat ons in juffrou se lewe kon gehad het.  Dankie vir die diep, diep spore 

wat juffrou hier by Volkieland getrap het.  Dankie vir elke leerling se hart wat juffrou 

raakgesien het, dankie vir die liefde en omgee.  Ons gaan defnitief juffrou se lag baie mis.  

Juffrou is ‘n legende!

Juffrou Theresa alias Moeder Theresa!
Annagreth Botha 
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1. Wat het juffrou studeer?

Onderwys. 

2. Waar het juffrou studeer?

By die beste Universiteit in die land, dis nou 

Tukkies. #TUKS OF NIKS!

3. Hoe het juffrou die studentelewe 

ondervind?

Dit was die beste jare van my lewe, ek was 

in die koshuis en dit was ‘awesome’!

4. Waar het juffrou al oral skool gehou?

Ek het skool gehou by John Voster in Nigel, 

en van daaraf is ek hiernatoe. Die is my 

tweede skool.

5. Hoe voel juffrou se nuwe posisie hier by die 

skool?

Baie lekker, ja, ek voel hom nog, maar sover 

is dit baie lekker.

6. Hoe lank gee juffrou nou al skool?

Wil julle regtig weet? Want dan gaan julle 

weet hoe oud is ek, kom ons sê net… baie 

jare.

7. Hoe lank is juffrou en meneer Potgieter al 

getroud?

Ook baaaaaaie jare, ek moet nou eers mooi 

dink, 31 jaar…

8. Hoe sal juffrou juffrou en Meneer Potgieter 

se verhouding beskryf ?

Wel hier by die skool, sien ons mekaar 

eintlik nooit. Meeste dae, sien ek hom eers 

by die huis. Verder is ons baie lief vir 

mekaar, ons is goeie vriende, ons doen

dinge saam.

9. Hoe het juffrou-hulle ontmoet?

Ons het saam begin skool hou by John 

Vorster. Hy het ook op Tukkies geswot, 

maar ons mekaar nie daar leer ken nie.

10. Waar sal juffrou graag wil aftree?

By die see, ek weet nog nie waar nie, maar 

definitief by die see.

11. Wat doen juffrou gewoonlik in juffrou se 

vrye tyd?

Ek lees graag, of krap daar in die tuin rond. 

Ek probeer ook so bietjie skilder - aller-

hande sulke goedjies, of ek hekel of doen

mosaïek. Daar is altyd iets lekker om te

doen.

12. Kyk juffrou enige sepies of ‘series’ en as 

juffrou doen, wat?

Ja ek kyk nogal so nou en dan n series, ek 

hou van The Good Doctor en New 

Amsterdam en Bridgerton, maar dit was 

nie vir my so goed nie.

13. Het juffrou enige kinders, en hoe oud is 

hulle en wat is hulle name?

Ek het kinders, my eies ja, 2 van hulle.

Baaaaie ander ook, maar 2 is my eie, my 

oudste se naam is Christiaan en hy is 27, 

en my jongste, my babatjie is 24 en haar 

naam is Maryke en hulle albei was hier op 

skool.

14. Wie dra die broek in die Potgieter woning?

Definitief meneer Potgieter. Daar is geen 

manier wat hy my sal toelaat nie.

16. Wat is juffrou se ideale vakansie?

Om op die strand te wees. Dit is vir my 

absoluut fantasties om op die strand te 

stap en om die see te sien en ek is mal 

daaroor om in die see te swem ook. Baie

mense sȇ die see maak ‘n lawaai, maar ek 

is mal oor die klank.

17. Wie is juffrou se rolmodel?

Ek dink nogal my ma en my sussie.

18. Na watter musiek luister juffrou graag?

Weet jy, ek het kinders, en my jongste was 

eintlik nog tot onlangs in die huis, tot en 

met COVID. Sy het op Potch geswot, so 

dan luister mens allerhande musiek, die 

nuwe musiek. Ek hou ook van klassieke, 

Afrikaanse, 80’s musiek.                                                                                     

80’s is my musiek, want toe was ek op 

universiteit. Maar ja, eintlik ‘n groot 

verskeidenheid.

19. Wie is juffrou se gunsteling akteur, en 

juffrou se gunsteling fliek?

Gunsteling fliek, definitief ‘Pretty Woman’.    

Ek moet dit elke jaar weer kyk, ek kan al 

die woorde saamsȇ. En my gunsteling 

akteur is Richard Gear, en daar is ‘n paar

ander ook wat ek net so onder hom sal sit, 

soos Bruce Willis.

20. Het juffrou al ‘n keer of wat nie huiswerk 

gedoen op skool nie. Wat was toe juffrou se

verskoning?

Nee weet jy, ek was een van daardie wie se 

huiswerk ALTYD gedoen was. Ek was ‘n 

pliggie op skool. Universiteit was dalk ‘n 

ander storie, maar op skool was ek ‘n 

pliggie.

Onderhoud met Juffrou Potgieter
Brandon van Rensburg en Ané Rossouw
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Maropeng en Sterkfontein grotte Geskiedenis 2022

Douvoordag, nog voor die haan 

kon kraai was al die graad 10’s , 

11’s en matrieks saam met Juffrou 

Ferguson op die bus na ons eerste

bestemming….    MAROPENG 

MUSEUM.

Met ons aankoms het ons as ‘n 

groep gaan piekniek hou om die 

magies vol te maak vir die lang 

dag wat voor lê.

By Maropeng Museum is ons 

vergesel deur twee briljante gidse 

wat ons ingelig het oor Evolusie , 

die heel eerste menslike skedel, 

mev Ples en die nuutste ontdek-

king Little Foot. Binne-in die mu-

seum het ons alles gesien en er-

vaar van evolusie en die ontwik-

keling van die mensdom oor mil-

joene jare heen. Nagemaakte 

skedels van die oorspronklike 

evolusionêre ontwikkeling was 

oral te sien en hoe die mensdom 

blykbaar verander het oor die jare 

“van ’n aap tot ‘n mens“  

Ons het ook ‘n eerstehandse 

belewenis gehad met die vier 

elemente van lewe (water... vuur... 

lug en grond ) deur middel van ‘n 

bootrit. Teen 11h00 se kant was 

almal weer op die bus op pad na 

ons tweede bestemming ...  DIE 

STERKFONTEIN GROTTE. 

Sterkfontein ( Afrikaans vir Sterk

lente ) is 'n stel kalksteengrot-

te van spesiale belang vir paleo-

antropoloë, geleë in Gauteng-

provinsie,sowat 40 kilometer

noordwes van Johannesburg in die 

Muldersdrift area naby die dorp 

Krugersdorp. Die argeologiese 

terreine van Swartkrans en 

Kromdraai is in dieselfde

area. Sterkfontein is ‘n Suid-

Afrikaanse Nasionale Erfenis-

gebied en is ook in 2 000 tot ‘n 

Wêrelderfenisgebied verklaar. 

Die gebied waarin dit geleë is 

staan taan bekend as die Wieg van 

die Mensdom. Die Sterkfontein-

grotte is ook die tuiste van talle 

wilde Afrika-spesies inslui-

tend Belonogaster petiolata , ‘n 

wespspesie waarvan daar 'n groot 

nesteenwoordigheid is.

Met ons aankoms by die grotte 

was ons hartlik verwelkom deur 

ons toergids. Elkeen van ons het ‘n 

oranje veiligheidshardehoed ont-

vang en het onsself voorberei om 

die grotte binne te gaan. Die grotte 

was donker en nat en al wat jy 

hoor is die drip-drip van water van 

rotse af. En so het ons staptog be-

gin. Toe die toergids sê dat ons 

60m ondergronds sou gaan, het 

my hart begin klop en adrenalien 

deur my are gevloei.

Binne-in die grotte leer ons van 

hoe die kalksteen in die rotse 

ontwikkel asook kalsiumkarbo-

naat. Navorsers argeoloë en 

paleontoloë is steeds besig met 

opgrawings met o.a. die nuutste 

ontdekking van Little Foot. Little 

Foot wat 22 April 2022 by die 

Universiteit van Pretoria uitgestal  

vir 1 uur se besigtiging. Dis ’n 

volledige fossiel wat gevind is in 

die Sterkfontein. 

grotte.

Na ons lang staptog bereik ons 

uiteindelik die 60m merk waar ons 

n besonderse ondergrondse “dam" 

ontdek met helder suiwer water. 

Van ons 60m merk moes ons weer 

opwaards keer na die realiteit van 

skoolkinders, nie die navorsing van 

fossiele nie.                   

Bo-oor klippe, 

deur klein gate 

soos 

meerkatte, het 

ons na n paar 

minute weer 

die 

buitewêreld 

begin sien. 

Ons het ons wonderlike gids 

bedank vir sy kennis en opvoed-

kundige toer en ook vir juffrou 

Ferguson vir haar moeite en 

opoffering wat alles gereël het. 

Terug op pad na ons gewone 

skoollewe het al die toekomstige 

filosowe en navorsers uitgeput op 

die bus aan die slaap geraak. Na ’n 

lang dag van opwinding, leer en 

ondersoeke, arriveer ons weer 

14h00 veilig in Heidelberg met 

nuwe kennis en beter duidelikheid 

van evolusie van die mensdom.

Ané Rossouw 
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‘n Voorsmaakie vir die graad 8’s 

van 2023 was ‘n reuse sukses 

met al die verskeie stalletjies. 

Ouers se terugvoer was positief 

en hul sê dat die opedag baie 

insiggewend was.

Vakke was baie kreatief uit-

gebeeld met  moeite van al die 

onderwysers. 

Die visuele stalletjies soos Mnr 

en Mej Volkie was vir die 

leerders baie beskrywend, 

amper soos iets uit ‘n feë-

verhaal.

Die koor laat ‘n goeie indruk op 

ouers. Met een van hul stukke 

met meneer F. liebenberd as 

dirigent opgetree en is begelei 

deur mev. Sprong.

Later die aand het die revue ‘n 

klein voorsmakie van die 

opkomende opvoerings gegee.

Na al die opgewondenheid bo 

by die meisiesvierkant, het ons 

vir die kinders en die ouers 

gewys watter vaardighede 

Volkies op die veld  het, toe ons 

hulle aan die verskeie sporte 

laat deelneem het om hulle 

belangstelling te prikkel. 

Volkies

werk

hard.

Soos in die verlede, het die 

Volkies vanjaar weer hul harte en 

hande oopgemaak vir ons 

minderbevoorregte leerders. 

Tydens die week van 9 – 13 Mei 

2022 kon leerders blikkieskos en 

ander nie-bederfbare voedsel 

skool toe bring vir hierdie projek. 

‘n Gesonde wedywering het 

tussen die verskillende grade 

geheers …                                             

Op Vrydag, 13 Mei is die 

insamelings na die meisiesvier-

kant geneem om te bepaal watter 

graad die grootste bydrae 

gelewer het. Die Gr 8’s en Gr 11’s 

het uitgestaan met torings van 

blikkieskos wat reik na die he-

mel!!                                            

Wat ‘n voorreg om deel te kon 

wees van hierdie wonderlike 

projek waarby so baie mense 

baat en weereens ‘n geleentheid 

vir die leerlinge van HVH om te 

leer wat dit beteken om vir jou 

gemeenskap om te gee. Dankie 

vir ELKE skenking. Saam kan (en 

het) die Volkies weer ‘n verskil

gemaak.

Dian le Grange

2023 Gr. 8’s ontmoet 

Volkskool
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Corica Diedericks

Volkies Blikkieskosprojek
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