
Die Hoërskool Sand du Plessis wil geanker wees in ons leuse, EK GLO, 
op ‘n eiesoortige en uitnemende wyse elke leerder optimaal vir die toekoms voor te berei. 

Ek glo...als gebeur met tyd  in tyd. 

Ek glo…in beloftes wat saak maak. 

Ek glo...ek sal antwoorde vind wat in my hart le . 

Ek glo...in wonderwerke, niks het nog by God verander nie. 

Ek glo...in die son al skyn dit nie altyd vir my nie. 

Ek glo...in liefde al is ek soms alleen. 

Ek glo...in God  selfs as Hy stil is want dan is dit die tyd wat Hy my dra. 

Ek glo...in eerlikheid 

Ek glo...in integriteit 

Ek glo...in dissipliene. 

Ek glo...in trots vir my skool. 

Ek glo...in respek 

Geagte Sannies 

Die eksamen is hier en saam met dit die 
winter ook.  Die goeie nuus is egter dat jy al die dae tot 
die vakansie kan begin aftel!  Daar is net 15 skooldae 
oor tot die skool sluit.  Gebruik hierdie laaste paar dae 
reg en sorg dat jy goed voorberei vir elke vraestel.   
Dankie aan al die ouers/voogde wat toesien dat jul 
kinders genoeg tyd voor die boeke deurbring. 
Dit was ‘n besige en lang kwartaal maar die einde is in 
sig en dan kan ons almal ‘n blaaskansie vat voor ons die 
tweede helfte van die jaar aanpak. 

Thank you to all the learners that took part in 
school activities during the term.  The list is long - you 
made us proud!  The third term begins with a BANG!   
We are looking forward to hosting the Revue Festival, 
taking place for the first time since COVID 19 brought 
the world to a stand still...  Best of luck to all learners 
and teachers  involved. 
To the all teachers:  
 



M eneer Cordier is die Goliat op die personeel.  Hy staan  
2 meter hoog in sy nr 13  skoene.  Hierdie reuse man het 
maar ‘n klein hartjie en sy dogtertjie se glimlaggie is al wat 

nodig is om sy donker gemoed te lig en hom te laat smelt soos ‘n 
draairoomys op ‘n warm Vrystaatdag. 
Hy begin sy onderwysloopbaan in Koffiefontein waar hy Elektries, IGO 
en Tegnologie aanbied.  As hy enige ander beroep kan kies, sal dit ‘n 
Programmeerder wees, want hier lê vryheid aan die punte van jou 
vingers en word jy net deur tegnologie beperk. 
Mnr. Cordier pas maklik aan by omstandighede en hy neem nie die lewe 

te ernstig op nie.  Hy glo in die woorde:   
 

Wees dankbaar vir wat jy het en jy sal meer kry  

om voor dankbaar te wees. 

    
Klein dingetjies wat om irriteer is mense wat nie hul 

flikkerligte kan gebruik nie, onnodig ernstige mense, 
laatkommers en mense wat nie taktvol is nie. 
 

Hy het geen liefde vir ‘n tuimeltrein nie en die rede  
hiervoor sal jou nogal verbaas: Hy lei aan hoogtevrees!   Dit is 

nogal vreemd siende dat sy klas op die drieverdieping is, maar hy sê hy kyk net nooit van 
daar bo af ondertoe nie. 
 
‘n Paar van sy gunstelinge is: 
 Hy eet graag Sushi as wegneemete. 
 Vrydag is sy gunsteling dag van die week. 
 Gunsteling dier is ’n Ratel. Die klein rakker is taaier as enige ander dier en is nie bang om 

sy neus in ‘n byenes te druk om by die heuning uit te kom nie.  Hy is ook mal oor ‘n Ferret 
omdat hulle so rats is. 

 
Alhoewel sy klein blou-oog dogtertjie hom sommer lag-lag om haar pinkie draai, sal hy ‘n leeu 
kaalhande aanvat om haar te beskerm. Tog sal hy graag wil hê dat sy so bietjie langer slaap in 
die nag, sodat  hierdie Pappa ook ‘n ordentlike nagrus kan kry. 



Rugby vs Reddersburg 
 

0/16 verloor 12 - 24 
1ste Span wen 32 - 19 





Die Verbruikerstudies leerders het hierdie  
 kwartaal heerlik gebak! 



WELKOM TERUG 
 
Juffrou Sharnè van der Walt is  
volgende week terug op haar pos  
na kraamverlof.  Geniet die laaste paar 
daggies saam met jou kleinding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFWESIGHEDE 
 
Neem asb kennis dat as ‘n leerder  
gedurende die eksamen afwesig is 
MOET ‘n doktersbrief ingehandig word 
vir die vraestel waarvoor jy afwesig is. 

 
 
 
 

 
 
AFRIKAANSE AFLOSPOS 

 
 

 
 
 


