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spel betrokke is, mense
met integriteit is.

Wanneer ŉ Nobelpryswenner lewenswysheid
deel, is dit waarskynlik verstandig om die raad ter
harte te neem.
Albert Einstein, wat in
1921 met dié gesogte prys
bekroon is, raai deelnemers van die lewenspel aan
om die reëls te leer en die
spel dan beter as al die opponente te speel. ŉ Paar
jaar later, in 1957, het ŉ
ander Albert - Albert Camus - ook die Nobelprys
verower. Sy opmerking
oor reëls is dat dit oorbodig is as diegene wat by die

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.

Nehemia 4:14 (NLV)
“Moenie vir die vyand bang
wees nie! Hou in gedagte
dat die Here groot en
vreesaanjaend is. Veg vir
julle vriende, julle seuns en
julle dogters, julle vroue en
julle huise!”

moet ons nou gewoond
raak aan ŉ nuwe stel reëls
Op die oog af lyk dit of die en protokolle. Ofskoon
hierdie voorskrifte oëntwee Alberts mekaar
weerspreek, want een stel skynlik eenvoudig is, is dit
partykeer bitter moeilik
voor dat reëls geleer en
toegepas moet word, ter- om toe te pas, want somwyl die ander beweer dat mige daarvan druis lynreg
voorskrifte nie nodig is nie. teen ons aard as sosiale
wesens in.
Wat bedoel hierdie twee
wyse manne dan met hulle Op Menlo-bodem is dit in
woorde, want daar steek
ons DNA om uitdagings
tog waarheid in beide stel- aan te gryp. M staan nooit
lings?
vir moeilik nie, maar altyd
vir moontlik. Tog heers
Dit is ŉ bewese feit dat
daar ŉ mate van kommer
reëls en die toepassing
oor wat die res van die jaar
daarvan orde skep. Die
meeste daarvan word eint- vir die wêreld inhou. Einstein se uitdaging staan:
lik nagekom sonder dat
Leer die reëls en speel beons dit agterkom. In die
afgelope jaar het die reël- ter as die res - ŉ wekroep
wat nou ŉ reuseverskil sal
boek egter verander en
maak. Gryp die geleentheid

om Menlo-mense te beskerm. Wees waaksaam.
Hou afstand.

Op ŉ dag sal dit nie meer
nodig wees om mekaar aan
die voorskrifte te herinner
nie. Die nuwe reëls sal
tweede natuur wees en ŉ
bewys dat ons mekaar respekteer. Op Menlobodem beweeg ons daagliks met ywer en integriteit
nader aan daardie punt.
Elke dag bied sy eie uitdagings, maar ons hou aan
om die hoogste na te
streef.
Naskrif: Volg gerus die skakels om weer opnuut na
die voorskrifte en
protokol te kyk.
#ReëlsWysRespek

14/5
Gholf: Uitnodigingstoernooi (Clarens)
Akademie: Franse-aand (Saal, 18:00 - 21:00)
15/5
Fietsry: Spurreeks # 1
17/5
OMGEEWEEK
8 NW (FW); 9 Wisk; 10 FW / Dra Kuns; 11 IT; 12 Afr
18/5
Tennis: Junior dogtersliga
8 Wisk; 9 NW (LW); 11 Gasvr; 12 RTT / Frans

O staan vir Omgee
Op Menlo-bodem is Meimaand sinoniem met Omgeeweek. Hierdie spesiale week op die Menlo-kalender
skep aan elke Parkie ŉ geleentheid om ŉ bydrae tot
voordeel van die Menlo-familie te maak.
Die skool het begrip vir elke gesin se situasie en daarom
is bydraes vrywillig. Alle skenkings wat ontvang word,
sal aangewend word om Menlo-gesinne in nood by te
staan. Die Omgeekomitee spreek by voorbaat hulle opregte waardering teenoor elkeen uit wat ŉ gevulde koevert terugstuur skool toe.
Saam maak ons ŉ verskil.
#FamiliaAnteOmnia #FamilieEerste

Pos jou strokie vir Menlo!
ŉ Mens het nie ŉ seël of internetverbinding nodig om
jou strokie by Menlopark SPAR te pos nie.
Omgeeweek is om die draai en die Parkieraad se
Omgeekomitee is oudergewoonte slaggereed om ŉ
groot verskil in mense se lewens te maak.
Menlopark SPAR ondersteun die Omgeekomitee deur ŉ
persentasie van die aankope deur Menlo-mense aan die
skool terug te betaal.

Maak dus seker dat jy jou strokie in die Menlo-bus voor
in Menlopark SPAR plaas.
Daar is eenvoudig nie ŉ makliker manier om om te gee
nie.
Ons bedank Menlopark SPAR vir hulle bereidwilligheid
om te help en vir hulle ondersteuning. Moet dus nie jou
strokie weggooi nie, maar pos dit asseblief vir Menlo!

19/5
Koelkas: 14:15 - 16:00 / Tennis: Senior dogtersliga
Akademie: Gr. 11 RTT-olimpiade
10 Toerisme; 11 Afr; 12 IT
20/5
Tennis: Junior seunsliga
8 Eng; 9 Afr; 10 Rek; 11 Geo / Frans; 12 LW
21/5
Graad 10 en 11: Laaste dag vir vakveranderings.
Volg gerus die skakel vir die kalender.

Die koor pas aan en sing ’n nuwe lied
Die koor loop al vir ŉ ruk met ŉ lied in die hart rond, maar die
uitdagende pandemietyd het hulle tydelik gemuilband. Groot was
die vreugde toe die koor weer kon begin oefen en hulle stemme
kon losmaak. Die dae van knus op ŉ koorbankie staan is vir eers
verby, maar nie maskers óf sosiale afstand kon die koor verhoed
om die ruimte en die atmosfeer met suiwer en warm klanke te
vul nie.
Hou gerus die kalender dop vir die vindingryke planne waarmee
die koor vorendag gekom het om die jaar, die lewe én die lied in
hulle harte te vier. Baie dankie aan die koorpersoneel, asook aan
die koor wat die reëls met vreugde toepas en saamwerk om van
2021 ŉ luisterryke en genotvolle koorjaar te maak.

Wintersport verdryf die koue
Met dié dat die son soggens eers om 06:35 sy verskyning maak,
is een en elk genoop om alternatiewe maniere te vind om die
geniepsige koue te verdryf. Daar bestaan kwalik ŉ beter manier
om warm te bly én om hope pret te hê as deelname aan sport.
Met die reën wat onverwags uitgesak het, het die weergode behoorlik seker gemaak dat die afgelope naweek se sport ŉ permanente plek in die deelnemers se herinneringsbank sal ineem.

Skaak vs. Greenwood College
o. 15 B: 6-0

Die Insig doen graag verslag oor die afgelope naweek se uitslae.
Rugby: Menlo vs. Nelspruit
o. 14 A: 33 – 7; o. 14 B: 7 – 34; o. 15 A: 33 – 5; o. 15 B: 5 – 0; o. 16 A: 38 – 7; Derdes: 12 – 22;
Tweedes: 26 – 12; Eerstes: 21 – 21 (Pragfoto’s met die vergunning van mnr. Riaan de Bruyn: riaan1deb@gmail.com)

Hokkie: Menlo vs. Eldoraigne (dogters)
o. 14 A: 5 – 0; o. 14 B: 2 – 0; o. 14 C: 3 – 0; o. 15 A: 3 – 1; o. 15 B: 6 – 0; o. 15 C: 3 – 0; o. 16 A: 6 – 0;
o. 16 B: 7 – 0; Derdes: 5 – 0; Tweedes: 5 – 0; Eerstes: 3 – 0

Tennisspan stap met die louere weg
Die Menlo-MixIt-toernooi is een van die hoogtepunte op die skool se tenniskalender en dit was moontlik die vreugde van deelname wat die Menlospan tot ŉ uitstekende oorwinning aangevuur het.
Hartlik geluk aan elke speler wat as ŉ Menlo-ambassadeur by die toernooi
opgetree het, die afrigters wat die fynere kunsies van die spel aan ons
leerders oordra en aan me. Marie Rühling wat seker maak dat sake by
Menlo-tennis seepglad verloop.

Menlobond nuusbrief
Die eerste uitgawe van die Menlobond se splinternuwe nuusbrief sien binnekort die lig en die Menlobond rig graag ŉ uitdaging aan alle Parkies en oudParkies: Help ons om ŉ naam vir ons nuusbrief te kies.
Stem gerus op die databasis by https://
menlobond.alumnet.co.za/Poll/5 of op ons Instagram
@menlobond. Die Menlobond hoor graag van u!
Menlo spog weer met ’n Blou Bul-speler
Baie geluk aan Marizaan du Toit. Hierdie vlugvoetige oud-Parkie is in die Blou Bulle Senior
Vrouespan opgeneem wat eersdaags aan die nasionale toernooi in Oos-Londen gaan deelneem.
Op die foto hiernaas verskyn Marizaan saam met Willem Strauss - die President van die
Blou Bulle Rugby-unie.

Akademie vs. Covid: Die pad is gekaart; hou net
by die padreëls
Daar is die afgelope paar dae hernieude bespiegelinge in die media oor die
derde Covid-golf. Hierdie onsekerheid spoel oor na die gemeenskap en die
skool herinner die Menlo-mense graag aan die volgende:
1.

Die skool se doelwit vir die jaar is om die akademiese jaar behoorlik af te handel. Alle besluitneming is
daarop gerig om hierdie doel te bereik.

2.

Protokol om leerders en personeel by die skool te beskerm is in plek en word streng toegepas.

3.

Al die werkstukke sal op Teams beskikbaar wees. Leerders wat isoleer kan op Teams aanteken om te
keer dat hulle agter raak. Indien u kind enige probleme met Teams ervaar, kan die skool se Teams-span by
teams@menlopark.co.za gekontak word.

4.

Neem kennis: Mediese kenners waarmee die skool gekonsulteer het, beveel almal aan om ŉ
griepinspuiting te neem.

Gesoek
Drieslaapkamerhuis te huur
Lynnwood-omgewing
Skakel asb.
072 563 2374
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

Menlo-maskers en –matriekmaskers te koop
@ R50
by die Bemarkingskantoor

