
 

 
Liewe ouers 
 
Welkom terug na die wintervakansie.  Ek vertrou dat u heerlik uitgerus is en gereed is vir, 
tradisioneel gesien, ‘n nat en koue kwartaal.  Ek het twee heerlike weke in die Winterberge 
deurgebring en temperature tot -14˚c beleef!  Hierdie soort koue laat jou besef dat jy lewe en gee jou 
‘n hernude waardering vir die basiese dinge in die lewe.  ‘n Lekker vuur, tuisgekookte maaltye en die 
verpligte warm sjokoladedrankie (ja, goed, elektriese komberse ook!). 
 

 
 
Hierbo is ‘n foto van die ryp op die grasperk en Matthew met ‘n stuk ys van die rivier – die 
voëlbadjie en die waterpype was alles vasgevries!  Dit was ‘n wonderlike winterervaring en sal nog 
lank onthou word as die koudste winter in 40 jaar in daardie gebied.  
 
Dit is vir my ‘n opwindende tyd, want dit is my eerste volledige kwartaal by PV en ek sien uit na die 
uitdagings.  Die aansoek- en aanvaardingsproses vir die graad 8’s van 2015 is amper voltooi en ek is 
verheug met die gehalte en hoeveelheid aansoekers.  Ons het 465 aansoeke vir 260 plekke gehad – 
PV is in aanvraag! 
 
Ons leerlinge is ambassadeurs vir ons skool en dit is met groot opwinding dat, na my waarnemings 
van verlede kwartaal, ek u wil inlig dat die fokus vir die res van die jaar op dissiplinesake gaan wees 
wat alle aspekte van die skoollewe insluit, in die besonder netheid en goeie maniere.  Dit word 
tesame met die asënlose najaag van akademiese uitmuntenheid en die fokus op sport gedoen.  Ons 
het ‘n baie netjiese skooluniform en ek wil sien dat dit ordentelik en met trots gedra word.  Neem 
asseblief kennis dat ek die leerlinge ingelig het dat hulle nie buite die skoolgronde mag wag om 
opgelaai te word as hulle nie in die volle skooluniform of skoolsweetpak geklee is nie.  Dit geld ook 
as leerlinge huis toe stap en nie in private motorvoertuie is nie.  Ek verwag van alle PV-leerlinge om 
die korrekte skooluniform fatsoenlik te dra.  
 
Ek hoop u het verlede kwartaal die rapporte ontvang en dat u tyd gehad het om dit met u kind(ers) te 
bespreek en te analiseer.  Moet asseblief nie huiwer om met die skool in verbinding te tree as u hulp 
nodig het of oor ‘n saak navraag wil doen nie.  Ons is hier om u by te staan.  
 



 

Ek sien uit daarna om u in en om die skool te sien en om soveel as moontlik van u te ontmoet. Ons is 
besig om die webblad te opgradeer en ek sal op ‘n latere stadium weer daarna verwys.  Ek gaan 
fokus op tweeweeklikse nuusbriewe in plaas van ‘n kwartaallikse nuusbrief en ek wil u nooi om 
hierdie nuusbriewe op die Communicator en die webblad te lees.   
 
Ek wens u ‘n voorspoedige kwartaal toe.  
 
David Schenck.  
 


