
Hoërskool Montagu 
 

Maandbrief  :  Februarie 2018 

Uit die kantoor 
 

Geagte Ouers, Voogde, Leerders en Ondersteuners 

Graag gee ek die volgende aan u deur: 

 

NSS EKSAMEN 2017 — 100% SLAAG:           

Na die hernasien van een van ons leerders is ek 

trots en dankbaar om te sê dat Hoërskool Monta-

gu ’n 100% slaagsyfer in die 2017 NSS Eksamen 

behaal het. Baie geluk aan die matrieks van 2017 

en baie dankie aan ons toegewyde personeel.  
 

Kommunikasie: Ten einde die skool effektief te laat 

funksioneer, is goeie kommunikasie deur die regte 

kanale baie belangrik.   
 

Om goeie kommunikasie te verseker, geld die volgende 

reëlings: 

Leerders meld enige navraag of probleem persoonlik 

en dadelik by die betrokke vakonderwyser, graadhoof 

of sportafrigter aan. Indien dit nie bevredigend opgelos 

word nie, meld die leerder dit by my kantoor aan. 

Indien dit dan nog steeds nie bevredigend opgelos is 

nie, word die ouers van die betrokke leerder by die 

aangeleentheid betrek. 

Ek wil ‘n beroep op ouers doen om eers by u kind uit te 

vind of hy/sy bogenoemde reëling gevolg het, voordat 

u die skool skakel.  Die skool kan slegs sinvol optree as 

ons eerstehands bewus is van u navraag of probleem 

en kans gekry het om dit te ondersoek.  Die graadhoof-

de vir 2018 is as volg: 

Graad 08 Mev. Thea Pieterse 

Graad 09 Mev. Janine Beukes  

Graad 10 Mnr. Derick Kotzé 

Graad 11 Mev. Ingrid Kriel 

Graad 12 Mnr. Tertius Prins 

Bogenoemde persone hanteer nie slegs die navrae of 

griewe van die leerders nie, maar is ook verant-

woordelik vir die hantering van leerderoortredings in 

die betrokke graad.  

“ ‘n Mens is nie. ‘n Mens 

word!” 

Deur Dr. Flip Schutte  

Jy is nie die produk van iets nie. Jy is 'n 

proses. 

Jy is ook nooit maar net wat jy is nie. Jy 

is konstant besig om meer of minder te 

word as wat jy is. 

Jy is ook nie so gemaak en so laat staan 

nie. Jy het 'n keuse van hoe jy wil wees. 

 'n Mens is nooit sonder jou denke nie 

en dis vir ons feitlik onmoontlik om ons 

denke stil te maak en om aan niks te 

dink nie! 'n Mens se denke en jou lewe, 

jou identiteit en jou wese is inter-

afhanklik van mekaar. 

Die Franse filosoof René Descartes het 

gesê: "Ek dink, daarom is ek." Met an-

der woorde jou denke en jou bestaan 

het iets met mekaar te doen. Die 

Spreukedigter lê dieselfde verband. Hy 

het geskryf: "Die mens is wat hy dink!" 

So, volgens hom bepaal jou denke jou 

wese! Die skrywer van die brief aan die 

Filippense sê: "Bedink alles wat lieflik 

en loflik, reg en rein is." By implikasie 

sê hy dan dat 'n mens dit word wat jy 

dink. En so is mens op die ou einde jou 

denke!  

Ek word wat ek myself toelaat om te 

wees! 
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Tennis: Ons het vanjaar agt tennisspanne wat wedstryde speel.  Ons 

spanne gee voortdurend goeie rekenskap van hulself. Ons is bevoor-

reg om spesialis afrigting te kry vir ons spanne by Wimpie Helmand.  

Die eerste seunsspan klop Charlie Hofmeyr 19-3. Ons tweede spanne 

speel teen die meeste skole se eerste spanne. Die tweede seunsspan 

klop Charlie Hofmeyr 16-6 en ook Robertson se eerste span met 18-6. 

Verder het die tweede spanne ook teen Montana se eerste spanne 

gespeel en albei eindig gelykop. Die seuns tweede span speel teen 

Bonnievale se eerste span gelykop. Die derde seuns speel gelykop 11-

11 teen Charlie Hofmeyr en klop Bonnievale se tweede span  17-5. 

Ons derde meisies speel gelykop teen Bonnievale. Die derde spanne 

maak skoonskip teen Montana en albei wen. 

Atletiek: Vanjaar het ons atlete weer die jaar op `n hoë noot begin 

met 87 atlete wat aan die Langeberg byeenkoms deelgeneem het en 

58 aan die Noord-Boland byeenkoms. Dit is ’n rekord aantal atlete  

wat dié byeenkomste bygewoon het. Tydens die Noord-Boland 

byeenkoms spog die Monties met 6 eerste plekke, 8 tweede plekke en 

8 derde plekke.   Die volgende leerlinge behaal eerste plekke en/of 

die beste punte:  Johané Cockrell – Diskus (oor die 800 punte!); 

Greyvino Natel – 100m; Maxwell Klaasen 110m Hekkies; Shanesia 

Louw - Verspring; Shaun Batt - Gewigstoot en Diskus. Ons ontvang 

op die dag pragtige komplimente oor ons leerders se gedrag, same-

werking en voorbeeld wat hulle stel.  

Daar word 19 atlete in die Noord-Bolandspan opgeneem wat op 2 en 

3 Maart aan die Boland byeenkoms in die Paarl gaan deelneem.  

SPORTUITSLAE Mekka-Kultuur:  

Die jaarlikse Mon-

tagu Hoërskool 

Kultuuraand het 

plaasgevind op 21 

Februarie met die 

tema “The Art of 

Standing Out.”      ’n 

Vol saal van oor die 

300 toeskouers het 

die geleentheid by-

gewoon.  In die 

ingangsportaal het 

die Kuns leerders 

hul eie werke self 

uitgebeeld en die 

regte atmosfeer vir 

die geleentheid ge-

skep. Die deelne-

mers het ‘n verskei-

denheid i tems 

gelewer en veral die 

graad 12 leerders 

het leiding geneem 

deur die groot 

groepe wat deelge-

neem het. Ons 

skool het voorwaar 

baie talent. 

MEKKA-KULTUUR  2018  
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SPORTUITSLAE VERVOLG 

Krieket: Twee seuns- en een dogterspan neem deel aan 

wedstryde.  Al drie spanne vaar puik en gee baie goeie reken-

skap van hulself.  Die 0/15 seuns klop Swellendam met 53 

lopies. Ons beste kolwers is John-Ross Eyberg met 41 en Cobus 

Nel met 22 lopies. Die beste bouler was Anro Nel met 2 

paaltjies vir 7 lopies in 2 beurte. Die o/18 span wen al hulle 

wedstryde. Hulle klop Robertson Hoërskool met 9 paaltjies. 

Die beste bouler was Ryan George met 5 paaltjies vir 3 lopies 

en beste kolwers Rewin Opperman 28 en Ryan George 20 

(n.u.n.). Hulle wen die wedstryd met 80 lopies. Teen Swellen-

dam Sekondêr wen die eerste span met 4 paaltjies. Cherwin de 

Koker met 4 paaltjies vir 24 in 5 beurte was die beste bouler en 

Ryan George met 42 lopies die beste kolwer.  Tydens hulle in-

terskole wedstryd, klop ons 0/15 span Bredasdorp met 80 

lopies. Ons beste kolwers was Jean-Pierre Eyberg met 32 en JP 

Burger met 30 lopies. Ons beste bouler was Jestin Pekeur met 

3 paaltjies vir 7 lopies. By die 0/18 interskole wedstryd kolf 

Bredasdorp eerste en behaal 132 lopies.  Ons beste bouler was  

Maxwell Klaasen.  Montagu gaan kolf en bereik die teiken in 

die 20ste boulbeurt met 2 paaltjie plat.  Ons beste kolwers was 

Ryan George met 50 (n.u.n.), Rewin Opperman met 26 lopies 

en Maxwell Klaasen  met 26 lopies (n.u.n.).   

Ons wen die wedstryd met 8 paaltjies.  Baie geluk aan al ons 

krieketspelers.   

Toetse en tuiswerk:  
Dit is baie belangrik dat 
leerders nie net getrou 
skool bywoon nie, maar 
dat tuiswerk daagliks 
volledig gedoen word en 
dat daar baie goed vir 
toetse voorberei moet 
word.  Akademiese ver-
pligtinge kom eerste, 
dan die res van die 
skoolaktiwiteite.  
 

Geborgde Gholfdag: 
Die skool se Onder-
steunersklub, onder 
leiding van mnr. 
Alewyn Hugo, het op 24 
Februarie 2018 ’n ge-
borgde Gholfdag op die 
baan van Montagu 
Gholfklub aangebied.  
 

Onder leiding van Mnr. 
Hugo en sy span was dit 
die grootste gholfdag 

nóg vir die Monties. Die 

dag het ’n mooi op-
brengs van meer as R84 
000 opgelewer. Vanuit 
hierdie oord, baie dankie 
vir almal wat ’n oop 
hand vir die skool het en 
ons skool getrou onder-

steun.  
 

Sportafrigting: 
Indien daar enige ouer 
is wat bereid is om te 
help met wintersport- 
afrigting, vra ons dat u 
die skool dringend kon-
tak.  Ons is veral op 
soek na iemand wat 
kan help met rugbyaf-
rigting.  
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Valentynsbal en “Sivvie” dag 

Op 2 Februarie 2018 is daar ‘n Valentynsbal gehou met die tema 

“Picnic under the stars”.  Al 120 kaartjies was uitverkoop en 

danksy ons bekwame platejoggies, Franco Hugo en Jandré Mel-

let, het almal moeg en tevrede huis toe gegaan. Die Senior VRL 

het baie moeite gedoen om die saal mooi te versier en die leer-

ders het spoggerig gelyk.  Dankie vir almal se samewerking en 

mooi gedrag. Die volgende leerders ontvang tydens dié ge-

leentheid toekennings: 

Mnr. Valentyn   Sylvester Moses 

Mej. Valentyn   Carla Swart 

Die Valentynspaartjie  Johan Muller en               

     Charné Potgieter 

Baie dankie aan almal wat die  Valentynsdagverkope en “Sivvie” 

dag ondersteun het.  Dit was verblydend, om die groot getal 

kinders in “sivvies” te sien.  Dankie vir die goeie samewerking en 

gedrag.  



Leerderbywoning: Oor die 

algemeen is ons leerders se 

skoolbywoning baie goed en is 

die gemiddelde weeklikse 

teenwoordigheidsyfer bo 98%.  

Dankie vir die samewerking.  

Kom ons hou dit so!  
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Biblioteek:  Altesaam 17 

Bilioteekprefekte het hul 

balkies ontvang. Baie dankie 

aan elkeen van julle en baie 

sterkte vir die belangrike 

taak. Ons is baie trots op ons 

biblioteek. Die leerders neem 

’n groot aantal boeke uit. Lees 

help jou taalvaardighede, lees

-en leervermoë baie. Die bib-

lioteek is elke eerste pouse 

oop, asook aktiwiteitsperi-

odes. Elke leerder mag  2 

boeke uitneem vir ‘n periode 

van 2 weke. 

 

Mini – eksamen 

Vanaf Vrydag 9 Maart tot Vrydag 16 Maart 2018 skryf 

al die graad 08-12 leerders ‘n mini-eksamen.   

Eksamentye is vanaf 07:15 tot 12:40. Hierna is daar `n 

aktiwiteitsperiode vanaf 12:50 tot 13:50.  Dit sal ons 

wintersport die geleentheid bied om te  oefen en voor 

te berei vir die komende seisoen wat reeds op 24 Maart 

2018 begin.  
  

Alle leerders moet elke dag vir die volle duur van die 

eksamentyd teenwoordig wees.  Let asb. daarop dat al-

le leerders ook 26 en 27 Maart eksamen aflê.  Afrikaans 

en Engels Vraestel 3 word op hierdié twee dae geskryf.  

Anders as in die geval van 9 tot 16 Maart, word slegs ‘n 

gedeelte van die betrokke dag vir die skryf van 

eksamen gebruik.  Die res van die dag gaan onderrig 

voort.   
 

Na afloop van die eksamen word die normale skool-

rooster en skooltye gevolg. Let ook op na die datums 

en reëlings vir die skryf van Kuns en LO. ‘n Afskrif van 

die eksamenrooster is reeds aan elke leerder uitgedeel.  

MONTIE GROETE.           

SKOOLHOOF: MNR. TERTIUS PRINS 

 

BELANGRIKE DATUMS: MAART 2018 

  02:  Interskole Tennis 

 02-03: Boland Atletiek 

 03:  Noodhulp Opleiding 

 07:  LO Eksamen begin van dag 

 09:  Mini-Eksamen begin 

 09-10: Wes-Kaap Atletiek 

 12:  SBL Vergadering 18:00 

 16:  Mini-Eksamen eindig 

 16-17:  Netbal Oefenkamp 

 21:  Menseregtedag 

 23:  Toelatings 2019 sluit   

 24:  Sportdag Piketberg (tuis) 

 26:  Engels Vraestel 3 

 27:  Afrikaans Vraestel 3 

 28:  Skool sluit: 10:30  

Krieket: NOORD-BOLAND 

Baie geluk aan Cobus Nel en 

Ryan George wat albei op-

geneem is in die Noord-Boland 

krieketspan. Cobus is in die 

0/15 span opgeneem en Ryan 

in die 0/17 span. Baie sterkte 

aan hulle vir die volgende proe-


