
Ouers word aan die gebedsbyeen-
koms, wat Donderdae vanaf 07:30 
tot 08:30 in die koshuis se sitkamer 
plaasvind, herinner. Navrae en ge-
bedsversoeke kan aan 082 579 4968 
gestuur word. 

Sef 3:17 (ABA) 

Julle God die Here is by julle. Hy is 
die Groot Soldaat wat julle sal red. 

Hy is bly en Hy juig oor julle. Hy is 

lief vir julle en Hy sing oor julle.” 

 

6/8 12 Musiek (prakties) 

10/8 10 Wisk / Wisk Gelet  
 11 IT; 12 Wisk / Wisk Gelet 

11/8 11 Vis Kuns; 12 Gesk 
 Oueraand 17:00 – 19:00 

12/8 10 RTT / Musiek; 11 Gesk;  
 12 FW 

 

 

Grieks word Frans, gee 

net kans! 

Wat gemaak as Frans so ŉ bietjie 
Grieks is? Dit is algemene kennis 
dat die toekoms blink is vir diegene 
wat wel ter tale is, maar om Frans 
te leer is nie so maklik soos om 
jouself aan ŉ croissant of crêpe Su-
zette oor te gee nie. Die fluweelsag-
te taal behoort eerder met vichys-
soise of bouillabaisse vergelyk te 
word en dan is dit maklik om te 
verstaan waarom sprekers se tonge 
soms soos koeksisters knoop. 

Menloparkers verstik nie aan Frans 
óf quatre-quarts nie en daarom is ŉ 
meesterplan blitsvinnig ter tafel gelê: 
graad 11-leerders, wat die taal on-
der die knie het, word as tutors vir 
die ander grade ingespan. Courtney 
en Nicole Andrews tree as tutors 
vir die graad 10’s op, terwyl  
Lorraine Troskie, Rozelle  
Oosthuizen en Anika Visser korte 

mette van die graad 9’s se uitdagings 
maak. Chantelle Theron, Kyla Steyn, 
Jada van Nieuwenhuizen, Ethel 
Coetzee en Christi Olivier is aan die 
stuur by die graad 8-groep. 

Sover lyk dit asof die mentorsessies 
ŉ reusesukses is en of al die leerders 
– mentors en studente – daarby 
baat. Parfait, Menlopark! Madame 
Nel is très trots! 

 

Dit is Juliemaand. Tokio skud sy ve-
re reg terwyl die res van die wêreld 
asem ophou. ŉ Nuwe geslag helde 
sal binnekort opstaan om verhale 
van hoop te vertel.  

Op julle plekke. Die atlete sak in die 
blokke. ŉ Leeftyd se drome rus op 
agt paar gespierde skouers. Die 
oomblik van waarheid is hier. 

Gereed. Die pawiljoen is tjoepstil. 
Vir ŉ oomblik voel dit asof moede-
raarde in haar wentelbaan vashaak. 

Gaan! Die skoot klap. Binne sekon-
des bars pandemonium los. In skrille 
kontras met die geruislose pawil-
joen, weergalm oorwinningskrete 
deur die lug. Leë sitplekke die enig-
ste toeskouers vir ŉ nuwe kampi-
oen se rondte van eer.   

Die 2020-Spele van 2021 is anders,  
tog straal die vreugde van deelname 
uit elke atleet. Tatjana se glimlag laat 

harte vermurwe. Karsten se blyd-
skap is ongeëwenaar. Die wêreld 
neem kennis. ŉ Nuwe atmosfeer 
hang in die lug, want as húlle kan, 
kan ons ook. 

Dit is Augustusmaand. Op Menlo-
bodem heers ŉ gees van afwagting. 
Die grendel is aan’t lig en die  
Menloparkers kan binnekort weer 
die satisfaksie van spanwerk ervaar. 
Die aanslag om ŉ ongenaakbare en 
meedoënlose vyand te verslaan, 
verg Menlo-moed. Die laaste 500 
dae was nie maklik nie, maar ŉ 
nuwe geslag helde staan gereed om 
verhale van hoop te vertel.  

Op julle plekke. Gereed. Gaan! 
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Menlo- 

musikante  

skitter 

Almal weet dat die strelen-
de klanke van musiek nie 
net die winterkoue verdryf 
nie, maar ook die hartsnare 
roer – net die regte doepa 
om die mondhoeke van 
pure genot te laat krul.  

Die Menlo-musikante in 
graad 10 het in Juniemaand 
ŉ lieflike voordragkonsert 
vol harte, klawers en dia-
mante aangebied. Die ta-
lentvolle Parkies het hulle 
uitstekend van hulle musi-
kale taak gekwyt en die ge-
hoor kon hulle in die sui-
wer klanke van die musiek 
verkneukel.  

Geniet die foto’s wat die 
verhaal van die aand vertel.  

 

Menlo-skaak presteer by nasio-

nale kampioenskap 

Daar was vanjaar nie minder nie as drie Menlo-
verteenwoordigers by die Nasionale Geslote 
Skaakkampioenskap in aksie. Michal Oosthuizen, 
Brandon Fourie (albei in graad 10) en Keanan 
Fourie (graad 8) het gewys van watter stoffasie 
Menlo-skaakspelers gemaak is deur uitstekend 
in hulle onderskeie afdelings te vaar. Die toer-
nooi het afgeskop met 32 spelers per geslag per 
ouderdomsgroep wat sake in vier groepe uitge-
spook het. Na afloop hiervan, het Michal en 
Brandon albei as wenners van hulle onderskeie 
groepe uit die stryd getree, terwyl Keanan ŉ 
tweede plek behaal het. 

 

Skaak vereis nie net van spelers om strategies te 
dink nie, maar ook ŉ goeie skeut deursettings-
vermoë, want hierna het die top-16-spelers per 
ouderdomsgroep mekaar die stryd verder aan-
gesê. Ook hierdie hindernis is suksesvol be-
meester, want Michal en Brandon het eindelik 
onderskeidelik ŉ nasionale tweede en derde 
plek behaal. Die beloning vir hierdie pragverto-
ning was nasionale kleure en ŉ plek in die o. 16-
span wat Suid-Afrika by die FIDE Online Rapid 
World Cup (Cadets &Youth) gaan verteenwoor-
dig. Hierdie wêreldkampioenskap duur van 1-30 
Augustus 2021 en die Parkies sal saam met 200 
spelers van regoor die wêreld strategiese aanlyn 
skuiwe maak. Menlo-skaak is verheug oor hulle 
welslae en wens vir Michal en Brandon ŉ ge-
slaagde toernooi toe.  

 

Menlo-musikante beïndruk wyd en syd 

Die Insig wens vandeesweek graag vir Jani Olivier en Luca Keun met uitstekende 
prestasies geluk. Jani het die beoordelaars by die Pretoria Eisteddfod met haar 
sjarme en talent oorrompel en nie minder nie as drie A+-simbole in die afdeling vir 
senior houtblasers verwerf. 

Op haar beurt het Luca ŉ allemintige 96% vir die ABRSM-teorieksamen (Graad 5) 
behaal. Knap gedaan! Hierdie voortreflike uitslae getuig van toewyding en harde 
werk. Julle maak Menlo trots.  

 



Meesterlike matrieksjefs kook vir oulaas 

Die foto’s hiernaas verklap nie naastenby hoe verruklik die geregte wat 
die graad 12-leerders vir die praktiese eksamen voorberei het, was nie.  

Dit vertel ook nie die volle verhaal van die fyn vaardighede waaroor 
sjefs moet beskik om geregte soos diepvetgebraaide pannekoek,  
sampioentertjies en tamatieroomsop met ŉ broodjie waarvan die aktie-
we bestanddeel geaktiveerde houtskool is, op te tower nie.  

Gebardeerde, gerookte varknek met kwepervulsel, aartappel-en-
botterskorsie-gnocchi, groentesilinders en perskool-en-bosbessieslaai 
spreek wel boekdele van die sjefs se ambisie, maar dis die nagereg wat 
harte laat smelt. ŉ Soete verleiding wat jou tydelik van al jou probleme 
laat vergeet. 

Alhoewel die foto’s nie reg aan die meesterlike sjefs se fynproewerskos 
laat geskied nie, vertel dit die verhaal van ontwikkeling, vooruitstre-
wendheid en selfvertroue.  

Dit vertel van raakvat en fynproe, van ure se oefening en die vreugde 
van sukses. 

Kyk ŉ mens na die foto’s, kan jy weliswaar nie die fluweelsagte pavlova 
met pekanneut, vye en wit sjokolademousse proe nie, maar jy kan dui-
delik sien dat die matrieks hulle genotvolle loopbane in die Menlo-
kombuis op ŉ absolute hoogtepunt afsluit. 

#Menlo-matrieks #Menlo-trots 

 

Menlo-fietsryer op pad na wêreldkampioenskap 

September is nie net die maand waarin ons die lente verwelkom nie, maar ook die maand waarin 
Rudolph Labuschagne Suid-Afrika by die Junior Baanfiets Wêreldkampioenskap gaan verteenwoor-
dig. Die geleentheid waar die wêreld se beste baanfietsryers teen ŉ verbysterende spoed teen me-
kaar kragte meet, vind eersdaags in Kaïro plaas. Rudolph is geen fietsrygroentjie nie en sy prestasie 
by die Afrika-kampioenskap vroeër vanjaar, wys dat hierdie Menlo-ambassadeur dopgehou moet 
word. Die skool wens vir hom alles van die beste vir die wêreldkampioenskap toe.  

 

Parkies vertoon uitstekend by toernooi 

Menlo-tennis het goeie rede om vandeesweek breëbors te loop. Die 
rede? Uitstekende uitslae by Wilson se Mini Series. Val Ceronio in graad 
10 het die eerste slag geslaan deur die silwermedalje in die Men’s Gold-
afdeling te verower. Daarna het Rozanne van der Schyff, ook in graad 
10, ŉ barshou gespeel om as wenner van die o. 16-afdeling uit die 
stryd te tree. Rozanne het haar welslae in die enkelspel met ŉ eerste-
klas vertoning in die dubbelspel opgevolg waar sy en haar maat as 
naaswenners uit die stryd getree het. Knap gedaan! Hierdie twee ta-
lentvolle spelers kan gerus die inskrywings van die Amerikaanse Ope 
wat een van die dae op Flushing Meadows plaasvind, dophou. Wie 
weet? Miskien neem Menlo-tennis eendag ŉ hap uit die Groot Appel. 

 



2020-matrieks bederf die skool met ’n besoek 

Die skool is verlede week met ŉ besoek van Cara Jordaan en Wian  
Groothof, 2020 se hoofleiers, verras. Die twee was egter in ŉ amptelike 
hoedanigheid by die skool om ŉ pragtige afbeelding van die skoollied aan 
mnr. Reynders te oorhandig. Die skoollied is in 1965 deur mnr. J.J. Botha 
geskryf en deur dr. O. A. van der Stoep getoonset – woorde wat  
Menloparkers tot vandag toe roer.   

Die oorspronklike, handgeskrewe bladmusiek wat as agtergrond gebruik is, 
maak hierdie afbeelding selfs meer besonders en aan die onderkant pryk ŉ 
kort boodskap asook elke 2020-matrikulant se naam. 

Dié afbeelding was nie die enigste verrassing nie, want Cara en Wian het 
ook ŉ skenking ter waarde van R10 000 aan die skool gemaak wat deur me. 
Gisela Rolfes van die Menlobond ontvang is. Hiermee spreek ons ons opreg-
te dank teenoor die Klas van 2020 uit – ŉ groep wat in uitdagende omstan-
dighede deurentyd die hoogste nastreef.  

 

 

Oud-Menloparker maak opslae by Spele  

Na dese weet die hele wêreld wie Tatjana Schoenmaker, Kaylene Corbett en Rocco Meiring is. 
Nie almal weet egter dat Rocco sy sportdebuut op Menlo se sportvelde gemaak het nie. Hy het 
Menlo se eerstespan in 1984 gelei en sedertdien as afrigter opgang in die sportwêreld gemaak. 
Vandag is hy Tuks se departementshoof én hoofafrigter van swem – ŉ vaardigheid waaraan hy al 
sedert sy universiteitsdae slyp. Al die ervaring het natuurlik daartoe bygedra dat sy twee swem-
sterre, Kaylene en Tatjana, uitstekend by die Olimpiese Spele gevaar het. Die Menlobond wens 
graag vir Rocco geluk met sy sukses. #OnsBloedIsBlou #MyPlekIsMenlo  

 

Menlo se Sportwinkel 

Ma., Di., & Do.: 13:30 - 14:30 

Wo. & Vr.:.: 07:00 - 08:00 

Kontak mnr. Tinus Vermaak by 

sportsupplies@telkomsa.net 




