
 
 

 

Geagte Sannies 

D ie jaar is halfpad! Kan julle dit glo?  Hierdie 
kwartaal gaan ‘n besige een wees.  Daar is 

die Gholfdag en Revuefees wat voorlê en dan  
natuurlik is dit die matrieks se laaste vol 
kwartaal van klasloop met die rekordeksamen 
wat op die horison lê en loer. 
Die derde kwartaal is nog altyd daarvoor geken 
dat dit die kwartaal is wat maak of breek.   
Die fluisterstemme op die stoepe nadat die  
rapporte uitgedeel is, laat dit klink of heelparty 
leerders aan akademiese angs ly.  Hulle het 
dalk op die harde manier geleer dat dit wat jy 
insit sal wees wat jy uitkry.  Dit is egter nog nie 
te laat nie.  As jy hard werk en leer is die 
spreekwoordlike koeël deur die kerk en sal jy 
die jaar suksesvol afsluit.  Maar as jy nie, wag 
daar groot telleurstelling, dan is net die dominee 
raak geskiet!  Besluit dus sommer vroeg wat jou 
planne is om jou punte te verbeter. Onthou:      
      Spyt kom altyd te laat! 
 
 
 
 

 
Die afgelope vakansie is daar vir die eerste 
keer ‘n Winterskool vir die matrieks aangebied.  
Baie dankie aan al die onderwysers wat moeite  
met ons leerders gedoen het.  Ons glo dat julle 
die vrugte van die ekstra myle wat julle loop, sal 
pluk.  Ons is uitgerus en reg vir die kwartaal wat 
voorle. 
 
We are almost back to the “normal” we were 
use to.  The Revue Festival will be held at 
school for the first time after COVID. 
We urge all the learners who is part of this  
fantastic event to attend practice and bring your 
mojo! 

 
Give your best in everything you do this term 
and enjoy the last part of winter… 

Spring is coming! 
 
 

 



M eneer Goosen is ‘n oud-Sannie en vanaf 2008 deel van die 
personeel.  Hy is ook die laaste drie jaar deel van die  
bestuurspan.  Dit is nou soos ons sal sê sy Day job, want 

hierdie meneer is ’n reuse rugbygeesdriftige met ‘n 
groot liefde vir visvang.  Hy het nie verniet ‘n  
plakker op sy bakkie wat lees: 
 
 
 
 
Daarom moes ons net vra: Wat sal meneer kies as 
jy moet kies tussen rugby en visvang?  Hy bars uit 
van die lag en wil weet:   
 

“ Moet ek kies? Kan ek nie maar net in die  
oggend rugby afrig en dan in die middag gaan 

visvang nie?”   
 

Tog se hy vroeër sou hy dalk rugby gekies het, maar soos dinge nou staan sal hy eerder visvang. Hy geniet 
die natuur se rustigheid en om saam met sy gesin langs die viswaters te kuier. Sy seuntjie te help om die 
aas aan die hoek te sit en natuurlik die opwinding as die lyne styf trek! Sy gunsteling visvangplek is die  
Vaalrivier en die visse wat hy al uitgetrek het waaroor ‘n mens maar mag spog, is ‘n 12,75kg Karp,  
35kg Baber en 2,2kg Bass! 
 
Hy onderrig tans Boukunde en Tegnologie, maar het ook al IGO, Afrikaans, LO en Skeppende Kuns 
aangebied.  Om ‘n verskil in die kinders se lewens in die klas en op die rugbyveld te maak, is wat hom  
motiveer om elke dag te kom werk.  “Rugby is meer as net rondhol agter ‘n bal aan.  Dis die challenge 

om saam met ‘n groep mense te werk en strategieë uit te werk om die teenstaanders uit te oorlȇ.” 
 

‘n Paar ander interessante feite: 
 

 As hy iets weer kan beleef, sal dit die SA 0/16 rugbytoer na Italiȅ wees. 
 Hy het van graad 9 tot matriek vir Sannies se 1ste rugbyspan uitgedraf 
 Hy is ‘n trotse Cheetah ondersteuner 

 As hy enige super power kan hȇ sal hy ‘n Transformer wil wees 
 Hy versamel note en munte van verskillende lande en het 168 verskillende rugbytruie 
 Die vreemdste ding wat hy al geëet het, is ‘n Houtkewer en dis bitter en suur! 
 Gunsteling:   Kos - Pizza 
          Fliek - Remember the Titans 
                    Vakansieplek - Zanzibar 
 

          Hy leef volgens die leuse:  Lewe elke dag voluit, want jy weet nie wat môre inhou nie! 
 
 



Geestesgesondheid kan 
beskryf word as die manier 
waarop jy dink en wat jy 
omtrent jou eie vermoë om 
die “op” en “af” van die lewe 
te hanteer, voel. Tieners 
kan só maklik met 
oogklappe deur die lewe 
gaan as gevolg van skool, 
sport, kultuur en ander  
aktiwiteite wat ons met 
spanning oorlaai.  

Niemand is onaangeraak 
deur die pandemie nie. Ons 
in Suid-Afrika voel dit vir 
seker ook met die  
teenwoordigheid van, keer 
op keer, ‘n addisionele 
vlaag. Ons het so baie oor 
hierdie tyd verloor. Party 
van ons het geliefdes  
verloor, ander huishoudings 

is in finansiële onstabiliteit 
gedompel. Wat ons as 
tieners egter die hardste 
getref het, is dat ons  
vryhede, ons sosiale  
interaksie en die “normale 
lewe” waaraan ons  
gewoond was, verlore is. 
Met die uitbreek van die 
pandemie het die meeste 
van ons gedink (of gehoop) 
dat dit iets is wat gou sou 
oorwaai, maar dae het 
weke geword en weke het 
maande geword en hier is 
ons nou - twee jaar later! 
Ons het almal met tye die 
gevoel van hopeloosheid 
ervaar ten opsigte van  
veranderende  
omstandighede en 
daaglikse nuwe uitdagings 
wat oor ons pad gekom het. 
Die onsekerheid in die 

skool dra ook tot tieners se 
uitkyk op die lewe by en al 
hierdie faktore kan tot stres 
en depressie lei. Nomsa 
Papele, woordvoerder en  
bestuurder van Lifeline  
Suid-Afrika, sê oproepe van 
jongmense tussen die  
ouderdom van 13 en 24 
jaar het aansienlik 
toegeneem. Ons is tans  
besig om terug te keer na 
“normaliteit,” maar die  
onsekerheid klop steeds 
daagliks aan ons agterdeur. 
Dit is uiters belangrik dat 
ons nie met oogklappe deur 
die lewe gaan nie en dat 
spanning ons nie onderkry 
nie. Neem altyd jou  
gevoelens en emosies in 
ag. Gryp elke geleentheid  
aan - en leef!  

Janke Marais 



 

Thabang Fuzani en  
Doughlas Benbrook het as deel 
van die Vrystaat 0/18 Blackball 
span die vakansie aan die SA’s 

by Tempe deelgeneem. 
Die was’n wonderlike ervaring.  

Baie geluk! 



Meestal a’s 

 

Jy het heel waarskynlik Bedryfsekonomie. Jy het 
integriteit en sal eendag in die parlement 
verskyn.  Jou sterk persoonlikheid en  
hardwerkendheid is bewyse dat jy die kennis het 
om die wêreld te verander.   
 

Meestal b’s 

 

Jy het heelwaarskynlik Skeinat as vak.  Jy het 
komplekse denke . Jy dink dieper as meeste 
mense en is altyd bereid om ekstra vraestelle uit 
te werk voor ‘n eksamen.  Tydens die eksamen 
kom klop almal by jou aan om te help met die 
werk.  Jy sal eendag ‘n goeie bakster wees 
omdat jy weet hoe om dinge presies af te meet 
en elke stap presies te volg. 
 

Meestal c’s 

 

Wat het gebeur, hoe het dit gebeur, wie het dit  
gedoen?  Hierdie is vrae wat jy dikwels vra, 
nadat jy seker al vir ‘n halfuur giggel en skaterlag 
en by al jou vriende die nuuste stories wil hoor.   

 
 
 
 
 
 
 
Jy neem  hoogswaarskynlik Verbruikerstudies as 
vak.  Jy druk jouself baie sterk uit en het ‘n 
borrelende persoonlikheid.  Woorde wat jou 
regop sal laat sit en jou ore spits is:   
“Het jy gehoor….?” 

 

Meestal d’s 

Geskiedenis en Tale.  Jy het kennis van die 
wêreld en het hopeloos te veel filosofiese  
gedagtes wat jy tydens klas, op los blaaie, 
neerpen en later in gedigte omskep.  Jy weet hoe 
om alle dinge te benader vanuit ‘n neutrale 
oogpunt.  Mense kom gewoonlik na jou toe vir 
raad. In die geheim wil jy graag hê dat  
Wêreldoorlog 3 moet uitbreek en sal jy graag op 
‘n verhoog jou gedigte wil voordra. 

 

 

Met wie sal jy heelwaarskynlik 

vriende wil wees? 

A) ‘n Kompeterende mens wat vir ‘n marathon oefen 

B) ‘n Stil mens wat graag lees 

C) ‘n Energieke mens wat van al die skinderstories 
weet 

D) ‘n Ernstige, hardwerkende persoon wat leer 

 

Wie is jy in jou vriendekring? 

 

A) Die ma 

B) Die dromer 

C) Die atleet 

D) Die grapjas 

Watter soort onderwyser verkeis jy? 

 

A) ‘n Streng onderwyser 

B) ‘n Ferm onderwyser 

C) ‘n Kreatiewe onderwyser 

D) ‘n Motiverende onderwyser 

Kies ‘n troeteldier 

 

A) Hondjie 

B) Katjie 

C) Goudvis 

D) Voël 

Hoe sal jy jouself beskryf? 

 

A) Nuuskierig 

B) Hardwerkend 

C) Kompeterend 

D) Logies 



 
 

RUGBY vs St. ANDREW’S 
 
 
 

CHEERLEADING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTODAG 
 
 
 
 
 
 

GHOLFDAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons moedig alle gholfliefhebbers aan om 
deel te neem aan hierdie heerlike  
geleentheid.  Daar is heerlike pryse op die 
spel! Indien u graag ‘n prys wil borg  
skakel asb mnr Carl Oliȅn 073 144 0323 
 
 
REVUE 
 


