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UIT ‘N WARM HENNOPS HART

suksesvol, en hy kom binnekort huistoe. alles. Elke enkele besoeker by die skool wat KOUE WINTER...
Daarvoor is ons dankbaar. Vir elke siek kind saam met my deur die skool stap, of wat 
of ouer wat herstel, is ons dankbaar. selfs net in die ontvangs wag vir hulle WARMER HARTE!

afspraak, lewer kommentaar oor die 
Dit gaan goed by ons skool. Ons personeel vriendelike kinders en personeel by Mnr Jannie Raath
is gelukkig. Verlede week het ons in die Hennopspark. “Sjoe Meneer, almal groet! En 
personeelvergadering geopen deur as almal lyk gelukkig! Wat ‘n verfrissende Almal sê dit gaan ‘n baie koue winter wees – 
personeel nie net uit die Bybel te lees en te ervaring was hierdie nie”, is almal se kouer as in die vorige jare. Ek hou niks van 
bid nie, maar deur saam te sing. Om deur kommentaar. Ek voel dankbaar om met die winter nie. Die winter maak my 
sang die Here te loof, is maar net anders as sulke kinders te kan werk. depressief omdat die dae kort en die nagte 
die tradisionele maniere, of hoe? Ons het lank is. Daar is ‘n klomp byvoeglike 
ook by ‘n ander geleentheid saam sop en Aan die einde van Kwartaal 2, sê ons opreg naamwoorde wat die winter beskryf – “grou”; 
broodjies geëet, wat ons self gemaak het, dankie. Dankie liewe ouers, vir julle “bleek”; “kil”; “mistroostig”. Almal woorde wat 
en met mekaar gedeel het. Dit was ondersteuning. Dankie dat julle sulke mooi negatiewe emosies in ‘n mens teweegbring. 
wonderlik om dit te kon doen in ‘n besonder kinders grootmaak. Dankie kollegas, vir julle 
gejaagde tyd. Ek het net weer besef hoe harde werk. Dankie dat julle regtig omgee. 
wonderlik ons onderwyserskorps is – goeie Dankie, liewe kinders, vir julle fantastiese 
mense, wat hul werk doen om al die regte samewerking. Dankie dat julle altyd julle 
redes. Ek is so dankbaar vir hierdie beste gee. Ons eer julle daarvoor. Dankie, 
uitstekende mense. Liewe Here, vir U onbegryplike genade. 

Dankie dat U met ons was in hierdie Ek beleef daagliks intens dat daar soveel is 
Ons kinders is gelukkig. Dit verskaf my kwartaal. Dankie dat U elke dag hier om voor dankbaar te wees. Ons het ‘n klein 
soveel vreugde om daagliks deur die skool teenwoordig is. Dankie dat U lief is vir my. Graad R-seuntjie wat vir ‘n gevaarlike 
te stap en die gelukkige, glimlaggende Mag ons skool altyd ‘n plek wees van liefde opehartoperasie moes gaan. Toe ek met sy 
kinders te sien. Elke seun en dogter wat en waardigheid. Mag ons (soos) Jesus leef, mamma gepraat het – voor die operasie – 
groet – ‘n drukkie gee, of ‘n handdruk of “fist sodat ander meer van U wil leer. kon ek duidelik die angs en onsekerheid in 
pump” gee, en jou in jou oë kyk as hulle dit haar bewende stem hoor. Maar dit gaan 
doen, laat ‘n mens sommer goed voel oor Geniet die vakansie! goed met hom daarna – die operasie was 

Maar vanjaar ervaar ek iets anders as die 
negatiewe. Ek beleef eerder “warmte; 
“tegemoetkomend”; “vriendelik”; 
“omgee”; “vreugde”; en “liefde”. 



Hulle sal vir individuele krieketafrigting KRIEKET AKADEMIE verantwoordelik wees. Hulle kundigheid gaan 
ook handig te pas kom by die skool se UITEINDELIK ʼN 
spanafrigting.

WERKLIKHEID! 
Die Krieket Akademie is op 3 Maart 2022 
bekend gestel en afrigtingsessies kan Die Hennops Krieket Akademie is gebore uit 
bespreek word by rowan@hennops.com.die behoefte van die skool om krieketspelers 

individueel te kan afrig en so 
krieketvaardighede te ontwikkel.

Die raamstruktuur wat reeds in 2002 deur 
passievolle krieketouers opgerig is, vorm die 
basis van die Akademie. Die struktuur was 
destyds egter te swak om ‘n dak te kon dra, 
en is nooit verder ontwikkel nie. Dit het egter 
nie ons bedryfshoof, weerhou om ‘n oplossing 
te kry nie. Mnr Phillip de Kock, van De Kock 
Raadgewende Ingenieurs, wat jare gelede ‘n 
ouer van ons skool was en steeds sy 
kundigheid en hulp verleen met bouprojekte, 
het planne om die bestaande struktuur te 
versterk vir die skool opgestel.

Die beheerliggaam het reeds in 2020 besluit 
om die sportfasiliteite van die skool te verbeter 
en die krieketnette was hiervolgens 
geprioritiseer. Met die uitbreek van die 
pandemie was alles op ys geplaas. So het die 
Akademie se struktuur eers na ʼn jaar van 
onsekerheid vanaf November 2021 begin 
ontwikkel. Die aanvanklike plan was slegs ‘n 
dakstruktuur met twee afrigtingsnette. Soos 
die bouprojek gevorder het, het daar ʼn 
behoefte ontstaan vir mure aangesien die 
ongekende reën vanjaar nuwe uitdagings vir 
afrigting meegebring het.

Mnr Nico Loggenberg het sy kundigheid en 
ervaring op díe gebied aangebied en sy 
besigheidsmodel is gunstig deur die skool se 
beheerliggaam onder die voorsitterskap van 
Mnr James Stokes ontvang en befonds.
Die eerste twee afrigters, Rowan de Beer en 
Berend Alkema, is met groot sorg vir hul 
ondervinding en afrigtingsvaardighede gewerf. 

seisoen. Die krieketnette agter die telbord is in 
totaliteit afgebreek en die nuwe 
kabelstruktuurnette en paaltjiewagternette sal 
teen die einde van hierdie kwartaal voltooi 
wees. Die nuwe nette is hoog genoeg dat 
draaibal-boulers met gemak daar kan oefen.

Ons skool is bevoorreg om 6 tennisbane te hê 
wat nie net vir tennisafrigting en- kompetisies 
gebruik word nie, maar ook tydens die 
netbalseisoen aan dié sport se behoeftes kan 
voldoen. Ons tennisbane se oppervlakherstel NA ʼN LANG 
was beplan vir Desember van 2021, maar met 

COVIDWINTER SKYN die reënseisoen kon slegs 3 bane oorgedoen 
word. Die ander bane word gedurende die DIE SON OP wintervakansie klaar gemaak.

VERSKEIE NUWE 
‘n Mini astro hokkie oefenoppervlak (geskenk 
deur Afrikaans Hoër Meisieskool) word tans FASILITEITE IN 
geïnstalleer om vir ons hokkiespelers die 

KAALVOETLAND! gevoel van speel op die vinniger sintetiese 
oppervlak te gee tydens oefening.

Berig na aanleiding van ʼn gesprek met Na deeglike ondersoek is die besluit geneem 
Hennopspark se bedryfshoof. om die ou spreiligte met LED ligte te vervang. 

AFRISON het ‘n deeglike ontleding van ons 
In 2021 het die beheerliggaam tydens die behoeftes van ligte vir rugby, krieket en atletiek 
beplanning van projekte vir 2022, die besluit gedoen en doelgemaakte LED ligte vir ons 
geneem om te investeer in die sportfasiliteite skool gebou. Die wonderlike nuus is dat die 
van die skool. nuwe ligte, wat baie helderder is, slegs een 

derde van die elektrisiteit verbruik teenoor die 
Daar is besluit op ‘n nuwe diensverskaffer wat ou ligte. Die skool se kragopwekker kan ook 
vir die algemene kondisie van die sportvelde die ligte dra tydens beurtkrag.
verantwoordelik sou wees. Ons velde het binne 
6 maande ‘n gedaanteverwisseling ondergaan Hennops het twee boorgate, die een boorgat is 
en die groen gras wat nou sportspesifiek baie sterk en ons kon met behulp van twee 
behandel en gesny word, is ‘n lus vir die oog. nuwe drukpompe ons besproeiing sentraliseer 

en optimaliseer, danksy die goeie beplanning 
Saam met Hennops se splinternuwe Krieket van vorige beheerliggame wat ‘n opgaartenk 
Akademie is daar baie tyd en geld spandeer gebou het waaruit al die velde besproei word.
om die skool se kolfblaaie en die krieketnette 
op standaard te kry.
Die A-veld se kolfblad was uitgespeel en oor 
die algemeen in swak kondisie. Daar is 
kundigheid ingeroep en albei die kolfblaaie is 
behandel ter voorbereiding van die 2022 

ONS HARTE LOOP OOR

WE GRONDGEBIEDNU
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MOOI LOOP

om met die personeel om te gaan, was verantwoordelikheid delegeer nie. Jy, die ‘N SPOOR WAT 
indrukwekkend, en hulle het hom sommer hoof, is verantwoordelik. ‘n Reuse 
vinnig vertrou. verantwoordelikheid, voorwaar.HENNOPSHARTE 

GAAN MIS! Nico is aangestel as die nuwe hoof van ‘n Jy gaan jou personeel korrek en akkuraat 
Mnr. Raath topskool aan die Oosrand, Laerskool moet aanwend – nie net in hul klaskamers 

Kruinsig, en hy aanvaar sy nuwe pos vanaf nie, maar ook hulle emosionele welstand 
Selde in my loopbaan het ek vanaf die 20 Junie 2022. Ons verlies is Kruinies se moet bestuur. Moet nooit vergeet dat hulle 
eerste oomblik wat ek ‘n kollega ontmoet wins, en ons weet dat hy groot dinge by ook hul eie kinders het nie – hul eie is 
het, ‘n rustigheid en kalmte oor die Kruinsig gaan verrig. Eintlik ervaar ek so ‘n eintlik hul heel eerste verantwoordelikheid, 
spesifieke kollega ervaar. Nog meer so tikkie afgunstigheid oor die nuwe uitdagings lank voor hul verantwoordelikhede by die 
wanneer daar ‘n nuwe lid van die wat op hom wag – dis opwindend om by ‘n skool. Onthou – ‘n gelukkige juffrou is ‘n 
bestuurspan vanaf ‘n ander skool by ons nuwe plek in te stap met die wete dat die goeie juffrou.
aansluit – hulle ken nie ons skool nie; weet vooruitgang van daardie skool tot ‘n groot 
nie hoe ons kultuur is nie; weet nie wat ons mate van jou afhang. Ek onthou maar te Weet ook dat bitter min mense jou gaan 
waardestelsel is nie; en weet nie hoe ons goed hoe ek gevoel het toe ek by waardeer. Weet dat elke dingetjie wat 
dinge doen nie. Hennopspark se hekke ingestap het in verkeerd gaan, voor jou deur gelê sal word. 

2010! Ja – selfs as die rugbyspan verloor, gaan 
Toe Nico Loggenberg, ons adjunkhoof, by dit jou skuld wees. Sorg maar net dat jy 
ons aangesluit het in September 2021, was ‘n Persoonlike boodskap van my aan jou: elke aand, as jy vir jouself kyk wanneer jy 
dit ook nie vir my anders nie. Hy kom van Die verantwoordelikheid om na ‘n duisend jou tande borsel, weet dat jy niemand te 
Lynnwood af – ‘n skool met ‘n totaal ander kinders en ‘n honderd personeel om te nagekom het nie, en dat jy net jou beste 
dinamika as Hennopspark s’n. Tot ons sien, is geweldig. Jy gaan die kurrikulum probeer het. Dis al wat jy kan doen, en dit is 
almal se verbasing, myne ook, het mnr. met sy eie, unieke uitdagings moet bestuur goed genoeg.
Nico dadelik ingepas by Hennopspark en (‘n groot taak gegewe die feit dat jy bitter 
ons Kaalvoetkultuur! min, indien enige, hulp van die Ek glo absoluut dat die Here jou geroep het 

onderwysowerhede kry); jy gaan die na Laerskool Kruinsig – natuurlik na 
Nou groet ons hom – nege maande later. finansiële hoof wees van ‘n multi-miljoen Hennopspark ook, maar jy het ‘n groter 
Ons harte is seer dat hy weggaan. Ons rand besigheid, waarvoor jy geen formele taak om elders te gaan verrig.
gaan hom mis. opleiding ontvang het nie; jy moet die skool 

se infrastruktuur en leermateriaal bestuur Sterkte my liewe maat – mag jy die Liewe 
Sy terggees was verfrissend (hy het en bewaar, en dit verantwoordelik Vader se wonderlike seënwense op jou 
gereeld almal se goed, veral aanwend. groot taak intens beleef. Mag die Here vir 
Hennopsbaadjies, gegaps en weggesteek. jou en Riana, en julle kinders, net seën in 
Net nou die dag het hy 3 baadjies oor Die grootste taak is egter om te verseker hierdie nuwe avontuur.
mekaar aangehad, en nie een was sy eie dat elke kind in jou skool die beste 
nie! Sy lekker diep-uit-die-maag-uit lag geleenthede kry om suksesvolle Baie dankie vir jou kort, maar uitnemende 
soos die manne gesoek het...absoluut volwassenes te word in ‘n wrede, bydrae by Hennopspark. Ons het jou baie 
aansteeklik!) ongenaakbare wêreld. Bied vir die kinders waardeer, en ons is dankbaar vir die 
Nico het my las aansienlik verlig met die in jou sorg net die beste aan – niks minder waarde wat jy toegevoeg het in jou tydjie 
baie dissiplinêre take wat hy by my as die heel beste is goed genoeg nie! Jou hier as een van ons.
oorgeneem het, sowel as om nalatenskap word bepaal deur die kinders 
verantwoordelikheid vir die skool se wat aan jou toevertrou is, se eie suksesse, Ps. Jy kan nou die manne se baadjies 
debiteure te neem – ‘n geweldige taak, om en nie deur hoe goed julle rugbyspan is nie. teruggee. Gaan vat Kruinsig se manne se 
die minste te sê. Sy rustige en kalm manier JOU hande, Nico – jy kan nie daardie baadjies. Ons s’n is in elk geval mooier!



taal in Suid-Afrika ontstaan het en nie as KAALVOETKINDERS 
ʼn dialek van Nederland beskou kan word 

IS nie.

TROTS AFRIKAANS
Dit was interessant om meer te leer oor  Die kaalvoetkind
die ontstaan van Afrikaans en die taal se  
oorsprong vanuit soveel ander tale, soos Dit raak maklik om te vergeet wie en wat 
die Khoi, Frans en van die Nguni-tale. Nie ons is, net tot die spreekwoordelike mat 
net Nederlands nie.onder jou voete uitgetrek word...

Nou weet die kaalvoetkind hoekom ons 2022 bring nie net op akademiese vlak 
sulke mooi woorde het soos blatjang, heelwat uitdagings nie, maar dit voel al vir 
garage, mooi loop, assegai en EINA! Om die kaalvoetkind of daar permanent gestry 
nie eers te praat van die verskillende en baklei word oor hoe en waar ons ons 
Afrikaanse dialekte nie. Griekwa eie taal mag en kan uitleef.
Afrikaans laat my hart warm klop!!!

Een van die groot eina – oomblikke was 
Die kaalvoetkind sluit af: die massiewe toe die Afrikaanse Taalmonument so 
monument moet almal in Suid-Afrika ampertjies sy naam kwyt was.
eerder trots maak oor ieder en elk se 
invloed op ons pragtige taal.ʼn Monument of museum word vir ʼn 

bepaalde doel opgerig, soos die 
herdenking van ʼn geleentheid of persoon, 
of die weerspieëling van ʼn samelewing 
se kultuur en menswees.

Die kaalvoetkind wil nie sommer ʼn 
standbeeld of monument se naam 
verander nie, want dis dan hoekom dit 
geskep was in die eerste plek! Dis anders 
as om ʼn monument heeltemal te 
verwyder omdat dit ander se harte seer 
maak.

Na die onlangse herbevestiging dat 
Afrikaans en die Khoi- en Santale wel 
inheemse tale van ons pragtige land is, 
het die kaalvoetkind die voorreg gehad 
om die Afrikaanse Taalmonument teen die 
Paarlberg te besoek. Gewapen met die 
wete dat Afrikaans ook as onafhanklike 

“LITTLE GOES A 
LONG WAY”

Zané Oosthuizen

2022 se Hemelvaartdiens was voorwaar 
iets om te beleef!

Op 26 Mei vanjaar was daar ‘n spesiale 
atmosfeer in die lug. Al die leerders was 
nuuskierig oor hul verkorte periodes, ʼn 
dag wat onderstebo begin het en al die 
bedrywighede op ons aantreeblad.

Ons kon die musiek van ver af hoor en 
die kinders het vinnig uit die klasse 
verdaag vir ons Hemelvaartdiens. Van 
Hoërskool Zwartkop se soliste het die 
diens geopen en afgesluit met pragtige 
liedere.

Die preek was gelewer deur ds. Colin 
Smith, een van die Gr 7 leerders se pa.
Hy het ons aangemoedig om in ons 
drome te glo en dat ENIGE IETS moontlik 
is. Oom Colin het dit uitgebeeld deur ‘n 
A4 papier te vat en ‘n gat daarin te knip 
en gewys dat sy kop nie daardeur kan 
pas nie. Toe vat hy ‘n nuwe A4 papier en 
na heelwat geknip en vouery (en baie 
spanning van die leerders), kon niemand 
hulle oë glo toe hy die papier weer 
oopvou en sy hele liggaam kon daardeur 
pas nie!

Dit het my laat dink aan die Engelse 
uitdrukking: “A little goes a long way”. 
Enige iets is moontlik, ons moet net in 
ons drome glo!

 A LITTLE GOES “A 

DIE TAAL VAN ONS HART
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GRAAD R

Kom begin jou nuwe ontdekkingsreis hier by Laerskool Hennopspark Graad R, 
waar ons treetjie vir treetjie stap na ʼn wonderwêreld gevul met 

ontdekkingsdrome en ʼn unieke plekkie vir elke kind.
Besoek gerus ons webtuiste: https://hennops.com/graad-r/ en skryf nog vandag in. 

Beperkte plekke beskikbaar. Navrae: ivrooyen@hennops.com

KLEIN HARTJIES MET GROOT DROME
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HENNOPS GRAAD R - BEROEPSDAG
 

Wat wil jy eendag word my kind? Hierdie is ‘n vraag waaroor ons Graad R’e glad nie meer wonder nie. Hulle weet! Net nou die dag het 
die Graad R’e beroepsdag gehad. Dokters, wetenskaplikes, fotograwe en selfs juffrouens het hulle ware kleure kom wys. Ons maats het 
by mekaar geleer van beroepe waarvan ons net kan droom. En ons droom groot!!! Ons is ongelooflik opgewonde om te sien wat vir al 

ons Graad R maats wag in hulle toekoms.

GRAAD R

GRAAD RR EN RRR

BESPREEK NOU
kleinspoortjies@hennops.com

0660039371

KLEINSPOORTJIES
OPEDAG
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JUNIORS
GRAAD 1-3

Memories wat ʼn 
leeftyd hou

Andria Gieselbach

Om mini beentjies op die veld of die baan te 
volg is amazing. 90% van die kere is die 
voete verkeerd, die ogies toe en word daar 
drieë gedruk by jou eie span se doellyn. Die 
lyfies is so klein, dit lyk soos klein ratse 
miertjies as hulle eers begin. Tog is die groot 
glimlag aan die einde van ʼn besige Saterdag 
altyd die moeite werd. By Hennopspark word 
daar Mini Netbal, Bulletjie Rugby en Mini 
Hokkie gespeel deur van ons junior leerders.

Daar was onlangs ʼn mamma/dogter mini 
Netbaltoernooi waar die mammas se 
‘beentjies’ dalk nie so rats was op die baan 
nie. Ons dogtertjies het soos kampioene 
rondgepronk, so tussen al die gelag deur 
(een mamma het reg in ʼn netbalpaal 
vasgehardloop).

Die klomp dametjies en hulle mammas was 
in kostuums geklee, maar toe dinge begin 
ernstig raak op die veld toe staan niemand 
vir niemand terug nie. Mammas was moeg 
gespeel en dogtertjies het met nuwe oë na 
hulle mammas gekyk toe hulle sien dat die 
"backseat driver-ondersteuners" ook iets 
weet van Netbal.

MAMMA/DOGTER MINI NETBAL
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lekker wees om onder die sterre te slaap”Nel drieling se Graad 
Liebert sê:4 Hennopsavontuur
“Ek hou baie van Gr 4, veral van die vakke 
FA, Wiskunde en Afrikaans.Teen pousetyd is Nel drieling se Graad 4 Hennopsavontuur
ek vreeslik honger na al die werk. Ek hou baie Daar is bittermin geleentheid om ʼn drieling se 
van klasse wissel. Dis ook vir my baie lekker opinies oor hulle avonture te kan hoor. Met die 
in die saal saam met al die ander seniors. Ek Nel drieling wat UITeindelik by ons seniors 
is gek oor Frikkie en moedig elke week my aangesluit het, het ons gaan aanklop om hulle 
klas aan dat ons moet hard werk om Frikkie te uiteenlopende gedagtes met julle te kan deel.
wen (Frikkie die pikkewyn is ons Gr 4 
mascot). Ek hou van alles in Gr 4 veral die Bertu Estian en Liebert sê:

“Graad 4 is lekker man rugby. Ek kan nie wag vir die kriekettoer en Gr 
Jy moet net ontspan 4 kamp nie.
Onthou jy’s ‘n tier met O ja, dan is my lekkerste lekker dat ek kan 
Graad 4 in jou visier” tennis speel by Hennops”

Bertu sê: In ʼn neutedop die avontuur van ʼn leeftyd vir 
“Vir my is dit baie lekker in die senior fase. Ek hierdie uitsonderlike seuns. Ons sal hulle 
hou daarvan om van al die nuwe vakke te leer. verseker met ʼn arendsoog moet dophou!
Wiskunde en NWT is my gunsteling vakke. My 
NWT juffrou leer my so oulik in die klas. Ek is 
gek oor die saalperiodes saam met die 
seniors en om ook ons graad 7 maats te sien 
met hulle erekleure baadjies. Ek hou baie 
daarvan om lekker te sing in die saal. Ek hou 
ook baie van die wisseling tussen klasse. Dit 
laat die dag vinniger verbygaan. Ek is bietjie 
senuweeagtig vir die eerste eksamen maar 
sien ook daarna uit.Ek kan nie wag vir die Gr 
4 kamp nie. Pasop ouens ek oefen al my 
kleilat skills.Dis vir my lekker as ek en boetas 
en my ma saam die olifant stukkie vir stukkie 
opeet.”

Estian sê:
“Alles in Gr 4 is vir my lekker en nuut. Die 
toetse is bietjie stresvol, maar dis lekker as ek 
‘n goeie toets terugkry. Ek is mal oor die 
eksperimente van NWT en hou van die stories 
van lank terug in die Geskiedenisklas. Dis vir 
my lekker om te wissel want dan kry ons 
lekker vars lug en sien jy jou tjommies.Die Gr 
4 juffrouens en menere is baie vriendelik. Ek 
is mal oor pouses en speel sokker, 
handjietennis en stoei. Ek sien nogals uit na 
die eksamen en om by die huis te kan leer. Ek 
kan nie wag vir die Gr 4 kamp nie, dit gaan so 

DIE 3 HARTE KLOP HENNOPS

SENIORS
GRAAD 4-7

SENIORS  KAN SLIM
PLANNE MAAK!!!

HAMBURGER DAY
2022

Finally ...

Hamburger day 2022...It felt as if a long lost 
relative just popped in for a visit!!!!

The English department love doing things 
slightly different. This makes the teaching bit a 
little less monotonous and gives the kids 
something to look forward to in the year as well 
as a well earned break.

One of the first events on the Grade 6 horizon 
is the Hamburger day

We do a comprehension about Hamburgers – 
and how it was made many years ago and 
where it came from.....

Then just before the June exams – for some 
spirit and good luck we have an actual braai!

Kids divide into groups and decide what types 
of burgers they want to eat....we bring gas 
braaiers ....and all the toppings and drinks and 
we braai!!

Kids love this and they cannot wait for this day! 
They get to spoil some teachers with burgers as 
well.

Another event to look forward to: Christmas in 
July (obviously in July) ...and the dessert day – 
just before the November exam!!

Kids just loooovvveee English in Gr 6 !!
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KAALVOET TALENTE

KREATIEWE HARTE

Lekker uitdagings 
maak ons fotoklub 

“next level”
Op ʼn ysige 31 Mei het die Hennopspark fotoklub 
hul jaarlikse kompetisie
prysuitdelingsaand gehad.

Die hele maand van Mei was letterlik ʼn gesoek en 
geskarrel vir DIE perfekte
speelding in DIE perfekte posisie. Die tema het 
elke fotograaf se kreatiewe
vermoëns na vore gebring en die kompetisie was 
uiters taai.

Ons hoofbeoordelaar op die aand was Francois 
Kotze en hy het 'n totaal van 9
COM's (Certificates of Merit) uitgedeel. Hierdie 
toekenning is die hoogste punt wat jy kan kry vir 'n 
foto. Heelwat fotograwe het ook goud behaal vir 
hulle foto's.

Die aand se hoofwenner was sowaar ‘n junior 
fotograaf, Mia Broodryk. Haar
selfoonfoto van die binnekant van 'n blom 
(Mystery) het die beoordelaars in
vervoering gehad!

Ons tema wenner vir die aand was Jordin Ehlers 
met sy T-Rex foto. Die beste senior algemene foto 
op die aand was deur Danica Del Rio Maree 
gelewer met haar Rosa Bella.

Heelparty van hierdie foto’s is ingeskryf vir die 
Photographic Society of South Africa (PSSA) se 
jaarlikse landswye kompetisie en ons kan nie wag 
om die uitslae met julle te deel nie.

Indien die leerders belangstel kan hulle gerus vir 
mnr. Philip Botha nader om deel te word van 
hierdie opwindende foto-klub. Kontak hom gerus 
by pbotha@hennops.com.

KAALVOET
KASKENADES

Kan ek van julle wolfie chips kry? 
(Foxi nax)

Kan ek asb ‘n One Bar kry?

Wat kos 3 R5de nog?

Kan ek ‘n ysie kry? Dis R5. 
Maar ek het nie R5 nie. 

So hoeveel geld het jy? R20 

Kan ek asb van die Twist Fanta kry?

Kan ek ‘n large tamatiesous kry?

Kan ek ‘n medium sous kry?

Kan ek ‘n sweetie kry sonder suiker?

Daai spinner ding...
kan ek dit betaal met ‘n tjippie?

 Het julle chicken-mayo broodjies uie in?

Ek soek nie spek nie...ek het gesê bacon.

Verkoop julle mossels?

Kan ek ‘n groen Coke kry?

Vat julle Clicks Club Cards?

Het julle kos om te koop?

Wat kos ‘n large chicken mayo?

Kan ek asb ‘n swart ysie kry?

Kan ek van daai Sunlight liquid in ‘n 
strooitjie kry?

Hoeveel kos R100?

Het julle kos vir grootmense?

Ek soek ‘n small bakkie medium 
nuggets en chips.

Kan ek 2 normale large chips kry?

Ek soek Spur sous.
Oh, die pienk een? 

Nee die witte. 
O, mayo? 

Nee eeewwwwwwhhhhhh!!!! 
So wat wil jy dan hê? 

Tamatiesous

Mia Broodryk. 
selfoonfoto van die binnekant van 'n blom 

(Mystery)

Danica Del Rio Maree
Rosa Bella. 

Jordin Ehlers
T-Rex

KUNS KAN LEWE

Juffrou Yolanda Nell het in 2022 as 
kunsjuffrou oorgeneem by juffrou Susan 
Strydom. Dit is groot skoene om te vul, en vir 
baie sou dit so intimiderend gewees het. 
Maar nie vir juffrou Yolanda nie!

Die Gr 7’s was vroeg in die jaar reeds 
opgewonde oor die Lewende Kunsmuseum 
projek waar hulle in groepe ʼn kunstenaar 
met sy kunswerk kon uitbeeld.
By verreweg was die gunsteling 
kunstenaars:

Vincent van Gogh se ‘Starry Night’, 
Johannes Vermeer se ‘Christ in the house of 
Martha & Mary’ en Renoir se ‘The 
umbrellas’.

Vir al die kinders seker DIE lekkerste manier 
nog om punte te kry. Kan skool nie maar 
altyd so lekker wees nie.
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KULTUUR
ONS HARTE KLOP HENNOPS KULTUUR

HARTE WAT SING
Die kans van ʼn 

leeftyd!
Kaylin Flemmert

Soms ...net soms kom daar ʼn engel oor jou 
pad... en as die engel jou help en jy gryp die 
geleentheid aan...verander jou lewe...en hierdie 
keer was dit my beurt, ek en my maats is deur 
Hennopspark geseën. Nou redeneer ons ʼn 
hond uit ʼn bos uit.

Mense dink altyd dis maklik om Redenaars te 
kan doen. Miljoene mense kry so knop in die 
keel voor hulle ʼn toespraak moet lewer. Jy loop 
op die verhoog en daar is sulke woeste koue 
rillings af in jou rug... wat as...kyk hoe 
kwaai...gaan hulle van my hou? Vir ons was dit 
maklik, kom Hennopspark toe, hier leer 
juffrouens ons om te kan praat voor ander.

In 2021 was ons groepie maats die geleentheid 
gebied om deel te wees van Laerskool 
Hennopspark se Redenaarspan. Ons kon nie 
nee sê nie, en die volgende oomblik was ons 
almal getoespraak, gedress en gepress.

Die uitdaging om voor onwrikbare beoordelaars 
te praat het ons groep Addisionele taal leerders 
heel onlangs mee gemaak toe ons eers by die 
2022 ATKV 1e rondte moes deelneem. Hier het 
ons HELE groep deurgedring tot die ATKV 
semi-finaal. Met die uitdunrondte het ons met 
die skool se bussie deurgery na Hoërskool 
Menlopark. Ons het ʼn fantastiese middag 
beleef. Tydens die semi-finaal was dit so lekker 
om ons ouers en familie te kon wys wat ons kan 
doen.

Dit was ʼn absolute avontuur!

Om die toesprake te leer was oorspronklik ʼn 
uitdaging, maar juffrou Sonia van Rooy is so 
geduldig en het baie tyd in ons geïnvesteer. 
Ons het sommer vinnig agtergekom dat jy as 
persoon baie meer werd is as die toespraak wat 
jy gaan opsê, so ons het altyd die 
vrymoedigheid gehad om te sê waar iets nie 
werk of nie.

Ek kon met my nuwe buitemuurse aktiwiteit nie 
net myself verryk nie, maar ook tyd met my 
maats spandeer, en glo my...ons ondersteun 
mekaar. Want dis pret, dis die geleentheid wat 
ons het om te kan “shine”!

In 2021 het van ons klein groepie reeds berge 
versit, NOU gaan ons vir goud!

By Hennopspark is daar 3 van ons leerders wat 
by die 2022 ATKV finaal te Buffelspoort gaan 
deelneem. 3 leerders...1870 leerders wat agter 
my maats staan, ons is super opgewonde!!!

BYBELVASVRA

Dis so lekker om die Bybel te ken.

Ons is super opgewonde oor 2022 se 
Bybelvasvra. Na 2021 se suksesse, het ons 
sommer vroeg reeds weg gespring, leer...leer 
en nogmaals leer ons voorland. Hierdie jaar 
gaan ons meer leer oor die boeke Jakobus, 2 
Sameul en Markus.

Die skool het vanjaar drie spanne van vier 
leerders, en gaan een span deurstuur na die 
Super 12 wat plaasvind op 13 Augustus. Ons 
sien uit na die Rapportryers Bybelvasvra in die 
derde kwartaal.

LIED IN DIE HART
Andria Gieselbach

‘n Hele groep nuwe leerders wys hulle talent en 
passie vir sang. Van die leerders was so skaam 
om op te tree, maar tog sal hulle enigiets doen 
vir die “spotlight!”

Voor die pandemie, was die Musieksterre 
kompetisie altyd ‘n groot wenner by Hennops. 
Jaar na jaar se stemme en puik aanbiedinge 
het die kompetisie amper langdradig gemaak. 
Maar nou, na drie jaar van stilte, verskyn daar 
toe sommer ʼn rits nuwe talent en nuwe sterre, 
ewe skielik kan ons nie wag vir die sang, die 
optrede, die kompetisie nie!

Kinders van die ouderdom van 6 tot 13 kon 
deelneem. Daar was oudisies en so is 2022 se 
Engelstemme aangekondig. Ons 1ste plek 
wenners was onderskeidelik:

Amelie du Toit (R-3) 
Layla Botha (4-5) 
Ehrik de Beer (6-7)

Die hele groep Musieksterre kon hulle harte uit 
sing by ʼn spoggeleentheid wat een aand by 
Hennops gehou was. Daarna kon ons 
Musieksterre hulle stemme gaan dikmaak by 
die Spur Thunderridge voor ʼn splinternuwe en 
BAIE waarderende gehoor. Ons is amper by die 
finale van die Spur kompetisie waar ons teen 
ander skole meeding.

Ek hoop om eersdaags hierdie uitslae vir julle 
beskikbaar te hê.

Ps. Ek het almal bymekaar gekry en verskeie 
vrae gevra oor hulle ervaringe. 

Amelie du Toit: Ek sing al vir 2 jaar in 
kompetisies en vir 5 jaar self.

Natalia Dry: Ek sing want ek wou wou mense 
se harte verander deur om te sing en die 
beweging te wys.

Caleb Myburgh: Ek vind my inspirasie by my 
ouers. Ek was altyd te bang om te sing totdat 
hulle gesê het hoe mooi stem ek het.

Leah Gieselbach: My raad as dit by genres kom 
is dat jy jou genre moet geniet! My gunsteling is 
Rock en Jazz.

Layla Botha: Ek speel verskeie instrumente 
soos die kitaar, klavier en ukelele. 

Milan Botha: Sing net uit jou hart uit al sing jy 
nie mooi nie

Mijané Richter: My gunsteling liedjie is Cover 
me Sunshine

Ehrik de Beer: Ek sing al vir 6 jaar. Dit het begin 
toe my ma na klassieke musiek geluister het en 
ek saam gesing het.
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HARTE WAT SPORE LOS

ONS HARTE KLOP HENNOPS SPORT

SPORT

Ek is tot alles in 
staat deur Christus 

wat my krag gee

0/19 SA Krieketspan.
Breek die 0/19 wêreldrekord na 18 jaar van 
Shikhar Dhawan vir 506 lopies in 6 wedstryde.
Beste speler van die wêreldbekertoernooi.
Gekoop deur die Mumbai Indians.
Jongste internasionale speler OOIT in die IPL

Die voorreg om oor die nuwe Suid-Afrikaanse 
krieketsensasie Dewald Brevis te kan praat, te 
kan spog en ander te kan inspireer het 
Laerskool Hennopspark onlangs meegeval. Die 
spoggeleentheid het plaasgevind nadat Carte 
Blanche die skool genader het om oor Dewald 
se vormingsjare te gesels.

Vir Dewald was dit verseker die geleentheid om 
elke leerder te inspireer deur sy woorde. Hy het 
almal aan sy lippe gehad toe hy vertel van sy 
spesiale verhouding met sy boetie, hoe dit glad 
nie belangrik is om altyd in die 1ste span te 
wees nie, hoe jy moet glo in jouself en seker die 
belangrikste: hoe jy die Christuslewe moet 
lewe.

Daar was letterlik kameras, ligte an aksie in die 
saal. Die uur was propvol foto’s, vrae en video’s 
van inspirerende kolfwerk.

Die hoeveelheid sesse wat “Baby AB” na 
mekaar kan klits, sy gunsteling tipe hou, die 
dryfhou en hoe die ander sportsoorte wat hy 
beoefen het as kind hom gehelp het om vandag 
ʼn beter veldwerker en kolwer te wees. Hierdie 
het elke seun laat droom om ook eendag, soos 
hy, geklassifiseer te kan word as ‘n 360 kolwer.

Die 0/9 krieketspelers wat met hom op die 
verhoog was, was in verwondering. Om te dink, 
net nou die dag was Brevis net so klein laaitie.

Hy het die middag saam die 0/9`s op die 
kolfblad gespeel en ook by die Krieket 
Akademie ingeloer. Die sesse wat hy so oor die 
rugbyveld EN oor die Gr R-gebou geslaan het 
sal vir ons seuns vir ewig bybly!

Ons kan voorwaar trots wees op Dewald, mooi 
so seuna!

DEWALD BREVIS

DEWALD BREVIS
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RUGBYSEUNS WYS 
HULLE STAAL!

2022 se rugby seisoen was ʼn fantastiese 
sukses!

Ons het die beste uitslae vir al die rugbyspanne 
as ‘n geheel in 15 jaar gehad. Nie net die seuns 
nie maar ook hul onderwysers was gelukkig 
met die resultate.

Aan die begin van die seisoen was dit duidelik 
dat ons seuns baie eerder die opponent sou 
omseil as direk kontak maak. Indien wel sou 
hulle stop en nog die opponent optel en jammer 
sê. Dis fantasties om so mooi uit te kyk vir jou 
maats, net nie op die rugbyveld nie!

Menigmaal het ʼn klein Gr 4 genoem dat skrum 
nogal erg is as iemand jou van onder af met die 
vuis bydam.Die Gr 6 seuns sou vra of hulle 
opponente papeters is, want van die ander 
spanne se seuns staan kop en skouers bo hulle 
uit.

Tog het die Hennopsgees geseëvier!

In 2022 het onderwysers en maats gereeld 
langs die veld gestaan om nie net die A-spanne 
nie, maar ook die 3de of 4de of ons Bulletjies te 
ondersteun. Daar was menigmaal erewag 
gehou vir ons 1ste span en die Hennopsgolf het 
saam gesug, maar ook saam gejuig by elke 
wedstryd.

Uiteindelik...sukses!

Weereens die bewys dat wanneer eerders voel 
hulle word ondersteun en waardeer, hulle 
letterlik oor warm kole sal hardloop en hulle 
opponente kisboude hardloop.

By die Bloubulproewe kon ons ook trots wees. 
Hier is 4, 0/13 seuns en 1, 0/12 as deel van die 
groep aangewys. Alexander Müller en Liam de 
Jager is deel van die B- span en Rico du 
Plessis en Reuben Smith deel van die A-span. 
Rico is ook onderkaptein van die A-span.

Sover het die B-span reeds oortuigend die 
Valke, die Griffons en die Limpopo Bulle A- 
span gewen.
Die A-span se wedstryde teen die Valke, 
Griffons, Pumas Cravenweekspan en die Leeus 
was ook gewen. Rico was in die laaste 
opwarmingswedstryd ook die “Most valuable 
player”. Nou lê die Cravenweek voor wat 
plaasvind by Hoërskool Monument 26 Junie - 1 
Julie.

SPORT
SKAAKMAT! Die fietsryklub het reeds in die eerste twee 

maande tot bykans 30 Hennops fietsryertjies Matthew McPhail
gegroei. Die lede van die klub strek vanaf Gr 4 
dogtertjies wat met groot bravade die roetes Uiteindelik was dit tyd vir die Super 12 Skaak 
aandurf tot Gr 7 seuns wat soos wafferse kompetisie. Soos genoem in ons Maart uitgawe 
professionele fietsryers jaag.het ons die wonderlike geleentheid gehad om 

met mnr. Hans te kon oefen en moes ons toe 
Ons het deelgeneem op 18 Junie aan die net senuwees, opwinding en honderde 
Gauteng Skolereeks se liga deel by verskillende kopskuiwe saamneem na die 
Hazeldeanvalley. Ons Hennops fietsryspan kompetisie.
gaan verseker die liga met mening betree 
wanneer ons met meer as 20 deelnemers daar 22 van die top skole in die distrik het 
opdaag.meegeding op die Sol-Tec kampus in 

Centurion. Die toernooi was oor vyf rondtes in 
Indien jy wil deel word van die fietsryklub die Swiss-formaat gespeel.
kontak vir juffrou Elzabe van den Heever by 
evdheever@hennops.com.Ons Kaalvoetkinders het baie goed gevaar. Die 

senior span (Gr 5-7) behaal ‘n vierde plek. Die 
juniors (Gr 2-4) het aan die einde van die lang 
dag sesde geëindig.

Die eindresultaat...gesamentlik is Hennopspark 
op 7 Mei as die vierde beste skool in die 2022 
Super 12 skaak kompetisie aangewys.

TRAP BOKKIE TRAP!
Juhne van den Heever

Ons hou van oefen, ons hou van vuil word, ons 
hou van die natuur, ons hou van pret saam met 
vriende en ons hou van fietsry!

Hennopspark se fietsryklub het aan die begin 
van hierdie kwartaal afgeskop.

Die inligtingsessie wat reeds in April gehou 
was, het groot belangstelling uitgelok by die 
leerders en ouers. Ons eerste oefensessie was 
op 29 April en daar het reeds 21 opgewonde 
leerders met hul fietse opgedaag. Oefensessies 
vind op Vrydae middae na skool plaas 
waartydens ons aan fiksheid en tegniese 
aspekte van fietsry aandag gee.

Ons bied ook geleenthede vir die leerders om 
ander terreine te beproef. Twee oefensessies 
was al by bekroonde fietsry bane soos Big Red 
Barn en Prime View Adventures gehou, waar 
die kinders op meer uitdagende bergfietsroetes 
kon oefen. Dit is so lekker om te sien hoe elke 
kind die uitdagings van die roetes, die 
moegheid na die oefening en die vallery en 
weer opstaan hanteer.

OM VER TE KAN 
HARDLOOP IS NIE 
VIR SISSIES NIE!

By Hennopspark is daar heelparty van die 
onderwysers, selfs mnr Raath, wat reeds vroeg 
uit die vere is elke oggend om hulle oefening en 
stiltetyd vir die dag in te kry.

Ons landloopatlete moet vroeg-vroeg in die 
yskoue regmaak vir ver hardloop, en dit is 
definitief ʼn kuns.

2022 se AGN-span het die skool 
verteenwoordig Saterdag 4 Junie by die 
interprovinsiale byeenkoms te Zonderwater. 
Ons langasems het uitmuntend gevaar by die 
byeenkoms. Nie net was goeie sportmanskap 
gewys nie, maar het ons ook podium posisies 
behaal.

Die 0/9 dogters, Anika Botha en Ellie 
Grunenfelder was onderskeidelik 1ste en 2de
in hul ouderdomsgroep. By die 0/13 dogters 
kon Jana van Schalkwyk ʼn 2de plek behaal.

Jana het ook by die SA atletiek kompetisie haar 
staal gewys en 2de gekom in die 1 500m en 
ontvang Laureate. Haar mede Laureate maat 
Nicolaas Botha het in die 0/11 afdeling ook 2de 
gekom in die 1 200m. Hy moes egter onttrek 
van die AGN as gevolg van siekte, ons sou 
graag sy uitslag wou sien.



Wat ʼn fantastiese dag! Elke dogter was Uiteindelik kon die Hoe hoër jy kan skitterend, om 4 wedstryde te speel op een 
dag is nooit maklik nie. Hennops is so trots op manne gholf! spring, hoe vinniger 
ons meisies.

jy kan trap, Dis regtig hartseer wanneer ʼn prestige dag 
keer op keer gekanselleer moet word as Hennops akkuraatheid is ʼn 
gevolg van onvoorsiene omstandighede.

muurbalspelers MOET.
In die geval, het ons in Centurion in 2021 en slaan die Noord-2022 geleer dat ʼn 100 jaar vloedlyn Reg geraai, ons is nou by die sport Netbal. 
werklikwaar nie hou vir langer as 100 jaar nie. Wat ʼn seisoen. Gautengbal tot in 
Die Hennopsrivier het letterlik amper sy 
rivierlyn verskuif na die Zwartkop gholfbaan, Gqeberha!Daar was dae waar seerkry aan die orde van 
waar ons skool ons jaarlikse fondsinsameling Déwan Borstlapdie dag was. Een dametjie het sommer albei 
gholfdag hou. gewrigte gebreek. Een van ons juffrouens was 

Van vroeg af leer ‘n muurbalspeler ...”One ook nie meer dieselfde na ʼn lelike val nie. 
Ons het drie keer datums moes skuif om in te shot at a time” en dis met hierdie dryfkrag wat MAAR dan was daar die dae waar die 
pas met al die oorvloedige water waarmee Laerskool Hennopspark in 2021 as B-netbalbaan gelyk het soos die finale by 
ons geseën was. Op ʼn stadium was dit regtig ligawenners van die skoleliga uit die stryd kon Wimbledon. Skares...letterlik skares het 
nie meer snaaks nie. Firmas en individue se tree.opgedaag om hulle spanne te kom 
pryse het die wêreld vol gestaan, en en ons ondersteun. Die meisiekinders het verseker 
moes net met ʼn datum vorendag kom. Die 2e ‘n Nuwe jaar nuwe uitdagings en ons spelers die aandag geniet en sommer ekstra hoog 
kwartaal het geen vooruitsigte gehad nie want is goed op dreef, fiks en slaggereed om gespring vir hulle ouers.
daar was weke lank net 4 dag weke. vanjaar weereens ons merk te maak. 

Gedurende hierdie kwartaal is daar aan Ons 0/13 meisies het die skool baie trots 
Die vierde probeerslag sien ons manne besig verskeie toernooie deelgeneem ter gemaak deur onder die top 8 van Gauteng te 
om hulle bofhoue, en nuwe speeltegnieke te voorbereiding van die IPT-toernooi wat eindig. Die jaarlikse GISSA kompetisie was 
toets (sjoh en ook te spog met hul nuwe gedurende die Junie skoolvakansie Nasionaal uitsonderlik uitdagend maar hope pret. Die 
gholfstokke). En na die lang wag was ons plaasvind.0/13’s het een wedstryd in ons groep verloor. 
gholfdag onvergeetlik!!! Ouers en borge was Ons grootste kompetisie was Lynnwood en 
maar net te bly om die gholfbaan as ʼn soliede Déwan Borstlap en Benjamin Oliver (Graad 6) Bryanston Parallel Medium.
objek te kon sien en het saam gespeel en verteenwoordig Noord-Gauteng in die 0/13 A 
gekuier. Een van die hoogtepunte was & B spanne onderskeidelik.In die kwartfinaal het ons teen ons buurskool 
verseker Ivan Zimmerman wat as MC Wierdapark gespeel. Ons was halftyd 5 punte 
opgetree het. Ons hou duim vas !agter en het met 2 punte verloor.

SPORT

Hennops is SO reg 
vir die hokkie 

seisoen
Na die eerste twee kwartale se Litte Losmaak 
sessies waar kinders buite spanverband net 
weer hulle vaardighede kon leer of verfyn,sien 
ons baie uit na ʼn opwindende 2022 
Hokkieseisoen.

Die 1e spanne is hard aan die oefen en sal 
definitief die vakansie hokkie, na afloop van hul 
hokkiekliniek te Camp Discovery hokkie droom, 
eet, slaap want die Super 12 vind reeds plaas 
22 - 23 Julie by Tuks.
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