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Beste Ouers 
 
Ek kan skaars glo dat ons aan die einde van die tweede kwartaal gekom het en dat ek al 
amper twee maande by Parel Vallei is.  Dit is werklik ongelooflik hoe die tyd vlieg as ‘n 
mens geniet wat jy doen.  Die verwelkoming wat ek en my gesin ontvang het, was 
oorweldigend en ek wil almal bedank wat ons met ope arms ontvang het en aanvaar het.  
Die personeel by Parel Vallei het my ondersteun en ek bedank hulle vir hul geduld terwyl 
hulle gewoond moes raak aan ‘n nuwe skoolhoof met sy idees en maniere om dinge te 
doen.  Mnr. Gouws het die skool in ‘n baie goeie toestand agtergelaat en almal is 
verbind daartoe om uitmuntendheid toe soek en na te streef, net soos hy dit gedoen het.  
Ek salueer ‘n goeie skoolhoof en wens hom ‘n wonderlike aftrede toe. 
 
In my heel eerste saalbyeenkoms het ek Lukas 12: 4 & 6 aangehaal: 
“Van elkeen wat baie gegee is, sal baie gevra word; en die een wat met baie 
vertrou is, sal baie meer gevra word. “  (Good News Bible) 
 
Die basis hiervan beklemtoon die verantwoordelikhede wat ons leerlinge het as hulle 
deel word van die Parel Vallei-familie.  Parel Vallei is nie net ‘n skool nie – dit is baie 
meer as dit!  Dit is ‘n instelling met ‘n geskiedenis van uitmuntendheid, gereed om die 
volgende fase van ontwikkeling binne te gaan wat dit in dieselfde posisie sal plaas as 
die tradisionele skole van die Wes-Kaap.  Vir hierdie vooruitgang om plaas te vind, moet 
daar ‘n begrip kom by die leerlinge van wat dit is wat hul werklik het.  As dit gebeur, sal 
daar ‘n besondere trots sigbaar wees in alles wat hulle doen. Ons leerlinge is almal 
ambassadeurs van die skool en ek verwag van hulle om as sodanig op te tree. 
 
Die volgende paar maande is die konsolideringsfase waar die personeel op die basiese 
beginsels van goeie gedrag, wat goeie maniere (byvoorbeeld hoe om volwassenes en 
besoekers aan die skool aan te spreek),  skooluniform, hare, algemene gedrag (veral in 
die klasse en gange), huiswerk, bywoning (sport en klasse) en ondersteuning insluit.  In 
hierdie verband wil ek ‘n beroep doen op u as ouers om ons hiermee te help, want die 
gesegde lui, “dit verg ‘n gemeenskap om ‘n kind groot te maak.”  Daar is drie elemente 
wat hier van belang is:  die kind, die ouers en die skool.  As een van hierdie elemente 
ontbreek, misluk die driehoek en ons kry probleme.  Ek is baie besorg oor die voorkoms 
van baie van ons leerlinge terwyl hul vir hul ouers wag of huis toe stap.  ‘n Slordige 
voorkoms sal nie langer geduld word nie.  Ek gaan die saalbyeenkoms gebruik om mooi 
te verduidelik wat die leerlinge mag en nie mag doen nie en dan gaan ons 
ongehoorsames opvolg en optree waar nodig.  Onkunde sal nie ‘n verskoning wees nie. 
 
Terselfdertyd gaan daar ‘n toename in die aktiwiteite van die bemarkingsafdeling van die 
skool onder leiding van Griselda Botha wees.  Griselda het hard gewerk om berigte en 
insetsels in die plaaslike media te kry.  My onderhoud met Radio Helderberg is 
beskikbaar as u daarna wil luister;  daar is ‘n skakel op ons webblad onder “Boodskap 
van die Skoolhoof”.  ‘n Baie opwindende gebeurtenis is die kort insetsel oor die skool op 
19 Julie 2014 op Kanaal 144 (kykNET), enige tyd van 07:30 – 09:00 – skakel in!  Daar 
word aan die skool se handelsmerk gewerk en ‘n besluit is geneem dat die leerlinge 



 

slegs die skoolwapen op kledingstukke sal dra.  Die PVH-logo word vir volwassenes 
gereserveer.  Ek sal meer hieroor sê in die nuwe kwartaal.  Die bulhond bly die trotse 
gelukbringer van die skool met die eienskappe van deursettingsvermoë, krag, lojaliteit 
en toewyding wat dit simboliseer.  Hierdie eienskappe wil ek in elke Parel Valleier sien.  
Ons werk ook met ons webwerf-ontwerpers en daar sal binnekort verbeterings wees met 
‘n nuwe voorkoms en gereelde opdaterings. 
 
‘n Ander opwindende gebeurtenis is die bekenstelling van die Parel Vallei Oudleerlinge-
vereniging.  ‘n Tussentydse komitee is verkies tot Augustus, wanneer ‘n meer 
permanente komitee aangestel sal word wat die werk in alle erns sal aanpak.  Ek 
moedig alle “Old dogs” aan om in verbinding te tree met Lesa McEwan, op die PV-
personeel of om die skakel op die skool se webblad, wat binnekort baie aktief sal wees, 
te besoek.  Ek wil ‘n beroep doen op alle oudleerlinge om “terug te kom” skool toe en 
deel te wees van die volgende ontwikkelingsfase by Parel Vallei.  Ondersteun ons! 
 
Ons het so pas die middel van die jaar-eksamens afgehandel.  Ek wil u aanmoedig om 
met u kind/kinders te gesels oor sy/haar/hulle rapport(e).  Tree asseblief met die skool in 
verbinding as u enige navrae het en ons sal u van hulp wees en van raad bedien.  Die 
akademie bly ons belangrikste prioriteit en as intervensie nodig is, sal dit toegepas word.  
Let asseblief daarop dat die skoolkwartaal begin en eindig op die datums wat deur die 
WKOD bepaal word.  Ek wil ‘n ernstige beroep doen op ons ouers om hierdie datums te 
eerbiedig en nie u kinders vroeër uit die skool te neem of hul later te laat aansluit nie. 
 
Ten slotte wil ek graag die volgende sake beklemtoon: 
 

 Die vorm van die nuusbrief gaan verander en sal tweeweekliks beskikbaar wees 
op die Communicator en die webblad. 

 Nuus, uitslae, wedstrydbepalings en algemene inligting sal daagliks/weekliks op 
die Communicator verskyn.  Ek wil u vra om hierdie fasiliteit te gebruik en die 
skool by sport- en kulturele geleenthede te ondersteun. 

 Ons is in die middel van die winterseisoen:  leerlinge/fietsryers moet asseblief die 
korrekte beskermende veiligheids- en reflekterende kleredrag dra en op die 
uitkyk wees vir motoriste. 

 Maak asseblief seker dat ons leerlinge middae veilig by die huis kom deur in 
groepe te stap en nie enige elektroniese toebehore in die openbaar te gebruik 
nie.  Oorfone is ‘n openlike uitnodiging. 

 
Ek sien uit daarna om almal aan die begin van die volgende kwartaal te sien.  Ek wens u 
‘n heerlike wintervakansie toe:  kaggelvure, warm sjokolade en baie fliektyd. 
 
Warm wintergroete 
 
 
 
David Schenck 
SKOOLHOOF 
 


