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Agter elke donkerblou letter in die Werkplan skuil ŉ
kleurvolle Menlo-moment. So verteenwoordig die “12
Wisk.”-inskrywing op 4 Maart veel meer as ŉ toets.
“12 Wisk.” staan as’t ware vir weke se onderrig en
leer, beplanning om die toets op te stel, te modereer,
af te rol en na te sien. In jou geestesoog sien jy hoe die
leerders bladsye vol somme uitwerk om hulle man (en
meisie) teen die aanslag te kan staan en wanneer die
dag aanbreek, is tientalle personeellede betrokke om te
verseker dat die toets onder gekontroleerde omstandighede plaasvind. ŉ Onskuldige stukkie papier met ŉ
paar somme ontketen eindelik ŉ rits gebeure en selfs
nadat die leerders na skool huiswaarts keer, is dié
seskarakterinskrywing in die Werkplan steeds nie afgehandel nie. Die gebeure van 4 Maart kan eers in die geheue-album gestoor word wanneer die toetse nagesien,
uitgedeel en behandel is én nadat die leerders se uitstekende punte veilig in die punteboek neergeskryf is.

spesiale betekenis het en dáárdie dag is 19 April 2021 Menlo-opedag. Die draaiboek vir hierdie dag moes
noodgedwonge vanjaar ŉ bietjie aangepas word, maar
die vreugde op die Menloparkers én voornemende
Menlo-mense se gesigte, was bekend.

Vir besoekers was die opedag ŉ voorsmakie van die
toekoms. Vir die Parkies was dit ŉ herinnering dat daar
net een skool soos Menlo is. In die holderstebolder tyd
waarin ons leef, vergeet ŉ mens soms om stil te staan
en asem te skep. 19 April 2021 was ŉ dag waarop die
Die inskrywing wat aandui dat die skool op 23 April
Menloparkers met nuwe oë na hulle ou skool kon kyk,
sluit, vertel ŉ gans ander verhaal. Dié keer speel tonele en lees jy tussen die lyne, is dit duidelik dat die blokkies
van afsluiting, opwinding en afwagting hulleself in jou
op die Menlo-kalender daagliks verhale van vreugde,
geestesoog af. Die eerste kwartaal is verby en dit was
deelname en absolute balans vertel.
goed!
In Februarie was daar onsekerheid oor die 2021Hoewel die pandemie party geleenthede tussen Februa- skooljaar en hoewel die toekoms nog ŉ geheim is, is
rie en April uitgevee het, het daar steeds talle Menloons dankbaar vir elke tree vorentoe. Dankie aan elke
mal-momente plaasgevind waaronder ŉ allemintige 111 Menloparker wat kleur gee aan die blou blokkies op ons
kwartaaltoetse! Geen skoolkalender staan ŉ kat se kans kalender.
op sukses sonder roetine nie en daarom het die meeste
van die blokkies tussen 15 Februarie en 23 April dieself- Mag die dae tussen 23 April en 3 Mei met egalige hale in
skakerings van rustigheid ingekleur word. Geniet die
de tema. Daar is egter een dag wat vir elke Parkie ŉ
welverdiende blaaskans!

Ouers word aan die gebedsbyeenkoms, wat Donderdae vanaf
07:30 tot 08:30 in die koshuis se sitkamer plaasvind, herinner.
Navrae en gebedsversoeke kan aan 082 579 4968 gestuur word.
Skrif: Numeri 6:24-26
“Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle
redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede
verhoor en aan julle vrede gee!”

Menlo-bodem verwelkom 2026-matrieks
Menlo se opedag is ŉ vertoonvenster van die aksie en aktiwiteite wat van Menlo maak wat Menlo is. Dit is ŉ dag wat sinoniem
is met breinstorms, beplanning, betrokkenheid en ure se genot.
Die draaiboek moes vanjaar by Covid-reëls aanpas en daarom
sal 2021 se opedag vir talle “eerstes” onthou word. Vir die eerste keer moes leerders en ouers registreer om die dag by te
woon.
Vir die eerste keer is die besoekers se gesigte agter maskers
versteek en het die gebeure op die pawiljoen plaasgevind. Vir
die eerste keer nadat die opedag vir die eerste keer plaasgevind
het, is die aksie op dieselfde dag vir die tweede keer herhaal. En
vir die eerste keer kon al die Menloparkers nie deelneem nie.
Om Menlo-mense tot niedeelname aan te moedig is teen ons
grein en ons vertrou dat elke Menloparker in 2022 by die opedag betrokke kan wees. #HouHierdieSpasieDop
Ten spyte van al die nuwighede is die besoekers oudergewoonte met entoesiasme ontvang. Voornemende Menlo-ouers is verseker dat die skool se trotse tradisie van uitnemendheid die
toets van tyd sal deurstaan en dat Menlo gereed is om die matrieks van 2026 te verwelkom.

Terwyl die ouers die skool vanuit ŉ pawiljoenperspektief leer
ken het, het die meelewende graadsewes ŉ skooltoer onderneem waar hulle onder andere die verskille tussen ŉ beeshart
en ŉ Menlo-hart leer ken het.
Die matriekplein en die grasperk by ons eie Olimpiesestandaardswembad het al die aktiwiteite op Menlo-bodem gehuisves
en daar was selfs ŉ perd of twee! Die dapperstes onder die
dapperes het hulle hand aan debattering teen gesoute Parkies
gewaag, terwyl Mozart en Beethoven ŉ wakende oog gehou
het.
Vir die wat reken dat hulle absolut gebalanseerd is, was daar ŉ
oefensessie op Tracx-rollers - en sonder kantwieletjies is dit nie
kinderspeletjies nie.
Die skool wil graag vir elke ouer, leerder en personeellid wat ŉ
bydrae tot die opedag gelewer het bedank, asook vir die besoekers wat hierdie spesiale dag saam met die Menlo-mense beleef
het. Die aanlyn registrasieproses skop binnekort af en voornemende Menlo-ouers word daaraan herinner om die media vir
meer besonderhede dop te hou.
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Welkom terug! Kwartaal 2 begin.
As ŉ Covid-vergunning, sal leerders toegelaat
word om sweetpakke in die winter te dra.
Leerders mag dus kies of hulle wintersdrag of
sweetpakke wil dra. Let asseblief daarop dat
die skool se voorkomsreëls steeds geld.

Die skool het vandeesweek ŉ unieke virtuele toer bekendgestel en almal word uitgenooi om hierdie toer mee te
maak. Volg gerus die skakel en die instruksies vir ŉ weergalose Menlo-belewenis!

Welkom by Menlo se virtuele toer!
Die kieslys aan die regterkant is die inventaris wat die verskillende bestemmings wys. Gebruik die simbole op
die lugfoto as jou GPS om kortpad te neem na die aktiwiteite waarin jy belangstel. Agter die wit kolle skuil
unieke Menlo-video’s wat jou meer van ons Menlo-mal-momente en Menlo-aktiwiteite vertel. Waarvoor wag
jy? Kyk dadelik hoe ons rol.
Beweeg klik vir klik van kol na kol – van die ontvangs na die saal, van die vierkant na die ouditorium en selfs die
restaurant – die Menlo-bodem is absolut interessant!

Vrystaters vs. Valies: Vriendskaplike hokkie seëvier!
Daar was vir seker niks grys aan die vriendskaplike stryd tussen die hokkiemanne van Menlo en dié van Grey Kollege nie. Inteendeel, die aksie wat deur hierdie bedrewe manne opgedis is, was rooiwarm. Die spelers van Grey
het allermins aan reisvoosheid gelei en dit was vanuit die staanspoor duidelik dat die manne nie al die pad van die
Rosestad gereis het om ŉ vaal vertoning te lewer nie. Die Menloparkers het egter uitstekende teenstand gebied
en die Grey-manne behoorlik opdraande gegee - vir die besoekers was dié opdraande stryd sekerlik ŉ reuseskok
aangesien die Vrystaat juis bekend is vir die vlaktes en nie vir die berge nie.
Maar met alle grappies op ŉ hokkiestokkie, het die naweek ŉ fees van uitstekende spel ingehou waar spelers
weereens herinner is dat die geleentheid om deel te neem die meeste punte tel. #DisŉFeesOmInMenloTeWees

Klerebank
Slegs per afspraak.
Kontak me. Lize Preston by
lize.preston@menlopark.co.za

Menlo se Sportwinkel
Ma., Di., en Do.: 13:30 - 14:30
Wo. & Vr.: 07:00 - 08:00
Kontak mnr. Tinus Vermaak by
sportsupplies@telkomsa.net

