
Goeiemôre Matrieks 

Wanneer ŉ mens oor jou paadjie met Wetenskap na-
dink, moet jy jouself seker die een of ander tyd afvra: 
“Wat weet ek nou eintlik?” 

Ek dink teen dié tyd weet jy dat Wetenskap baie eien-
skappe van jou sielsgenoot het. Hoekom? Wetenskap is 
mooi, slim, snaaks en misterieus. Hier is die bewyse: 

Wetenskap is mooi – dit spog met vergelykings soos “jy 
het die pragtigste kopersulfaatblou oë”. 

Wetenskap is slim – dit kan tot in die nanag heerlik met 
jou oor Markovnikov, Zaitsev en Le Chatelier gesels. 

Wetenskap het ŉ goeie sin vir humor, soos toe jy die 
woord viskositeit vir die eerste keer gesien het en ge-
dink het jy gaan die nywerheidsproses van viskos leer. 

Wetenskap is geheimsinnig en misterieus – al ken jy 
Wetenskap se hart hóé goed, is daar steeds iewers ŉ 
onbekende plek. 

Wetenskap stel ander in die skadu. Onthou jy toe Re-
keningkunde en Wiskunde met Wetenskap vir jou aan-
dag gewedywer het? Natuurlik het jy gekies om eerder 
tyd saam met Wetenskap deur te bring, want daar is 
chemistry tussen julle. 

Jy en Wetenskap was naderhand so versot op mekaar 
dat julle ure saam koffie gedrink het. Jy het Wetenskap 
selfs saamgeneem na die TV-kamer wanneer jy Netflix 
gekyk het. 

Soos wat dit maar in enige verhouding gaan, was daar 
dan en wan kommunikasiegapings. Jy het kwaad geword 
vir Wetenskap en Wetenskap het kwaad geword vir 
jou, maar het jy agtergekom dat hoe meer tyd julle 
saam spandeer, hoe beter verstaan julle mekaar? 

Mettertyd het jy besef dat Wetenskap romanties is en 
dat julle paadjie saam eintlik maanskyn en rose is: Es-
kom het verlede week gesorg dat julle in die maanskyn 
by kerslig sit en Esters het gesorg vir die reuk van rose. 

Wetenskap het selfs in jou drome kom sit. Sommige 
droom van hulle toekoms saam met Wetenskap in inge-
nieurswese of medies; ander droom daarvan om vandag 
net verby te kry en Wetenskap vaarwel toe te roep.  
Hoe dit ook al sy, hoop ek dat jy altyd mooi herinne- 
ringe aan Wetenskap sal hê. 

Net soos sommige van julle, was ek ook gisternag effens 
slapeloos. Dankbaarheid is die woord wat my laat wak-
ker lê het. In plaas daarvan om te lê en skape tel, praat 
ek toe eerder met die Herder. 

Eerstens het ek vir die Here dankie gesê vir hierdie 
wonderlike roeping. Onderwyser is nie ŉ posbeskrywing 
nie, maar ŉ liefdesbeskrywing. Met hierdie wonderlike 
roeping wat Hy aan my en my kollegas uitgedeel het, 
het ons in Sy guns geval. Ons wil nooit daaruit klim nie. 

Tweedens het ek vir Hom dankie gesê dat Hy my en my 
kollegas met julle vertrou het. Dit was ŉ voorreg en ŉ 
fees om met julle jong lewens te kon werk. As julle net 
by julle ouers moes grootword, het ek en my kollegas 
aansienlik minder gehad om voor dankbaar te wees. Dit 
is wonderlik om ander mense se kinders met hulle te 
kan deel. 

Derdens het ek vir die Here dankie gesê dat Hy geen 
onderwyser ooit aan sy of haar eie genade oorlaat nie. 
Hy seën ons met wysheid en moed. Hy hou ons in 
stand. Hy doen Sy werk daarbo, terwyl ons bid aan 
hierdie kant.  

Ek groet julle met ŉ gedig waarvan ek van die woorde 
by G.A. Watermeyer leen. 

Wetenskap is die donker glas, dit is die ligte glas. Dit is die 
bitter glas, die soete glas. Maar dit bly die mooi nagedagte-
nis wat in die hart se holte pas. 

Mooi loop, Matrieks.   

Excelsa hodie petamus: Streef vandag die hoogste na. 
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Ouers word aan die gebedsbyeenkoms, wat Donderdae 
vanaf 07:30 tot 08:30 in die koshuis se sitkamer plaas-
vind, herinner. Navrae en gebedsversoeke kan aan  
082 579 4968 gestuur word. 

Jeremia 17:7 – 8 
Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se 
vertroue die Here is. Want hy sal wees soos ŉ boom 
wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die 
stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad 
bly groen; en in ŉ jaar van droogte is hy nie besorg nie 
en hou nie op om vrugte te dra nie. 

 

23/11 Goedkeuringsvergadering van die konsepbe-
 groting vir 2022 (Ouditorium, 18:00). 

3/12 Gekontroleerde toetsreeks loop ten einde. 

10/12 E-rapporte word uitgestuur (harde kopieë is 
 in Januarie 2022 op aanvraag beskikbaar). 

11/1 Graad 8-Parkies meld met informele sport-
 drag aan (07:30; Rosemaryhek). 

12/1 Welkom terug, Menlopark! 

Baie dankie bidma’s! 

“A day without prayer is a day without blessing, and I life 
without prayer is a life without power.” -Edwin Harvey 

Een keer per week, op ŉ Donderdagoggend, kom ŉ 
paar moeders in die koshuis se sitkamer bymekaar om 
vir die Menlo-mense te bid – ŉ gebaar waarvoor ons 
diep dankbaar is. Die toegewyde groep ouers het die 
personeel so ŉ week of wat gelede met pakkies vol 
sterkte bederf en elkeen aan God se getrouheid herin-
ner. Baie dankie vir die opbouende boodskap en die heerlike pakkie. Menlo waardeer elke Menlo-bidma.  

 

Afrikaans-Olimpiade:  

Parkies ken hul storie 

Afrikaans is ŉ praattaal, ŉ skryftaal en ŉ digtaal, maar wie 
weet dat Afrikaans ook ŉ Olimpiadetaal is? Met woorde 
soos karnuffel, suisel en keuwel bied Afrikaans genoeg 
speling dat jy selfs om Olimpiese glorie daarin kan mee-
ding.   

Die Afrikaans Junior Olimpiade is ŉ landswye kompeti-
sie wat deur die ATKV aangebied word en wat leerders 
in graad 8 en 9 se taalvaardigheid en -begrip tot die ui-
terste beproef.  

Sinne word tot op die been gedissekteer om die oor-
ganklikheid of onoorganklikheid van werkwoorde te 
bepaal, die pleonasmes en toutologieë raak te sien en 
die attributiewe of predikatiewe byvoeglike naamwoor-
de te eien.  

Daarbenewens moet leerders vertroud wees met die 
verskil tussen ŉ akuut en gravis en diegene wat geen 
jota of tittel hiervan weet nie, kan ŉ opdraande stryd in 
so ŉ olimpiade verwag. Voorts moet leerders hulle weg 

tussen kortverhale en gedigte vind sonder om oor rym-
patrone en metafore te struikel.  

Alhoewel hierdie na ŉ bykans onbegonne taak lyk, het 
17 junior Parkies gewys dat hulle hulle weg suksesvol 
deur die vraestel kon baan.  

Só goed het hierdie leerders hulle van hulle taak gekwyt 
dat Die Hoërskool Menlopark met vier graad 8-leerders 
onder die land se top-100 spog en met drie leerders 
onder die provinsie se top-20.  

Baie geluk aan die volgende leerders: 

Top-100 (nasionaal): Wihan Vermeulen (8ste), Isabeau 
van Helsdingen (11de), Isabella Nel (11de) en Anje Ver-
waard (12de). 

Top-20-provinsiaal: Wihan Vermeulen (5de), Isabeau 
van Helsdingen (8ste) en Isabella Nel (8ste). 

 

 



Sý slaag haar eksamen sommer so fluit-fluit 

Baie geluk aan Jani Olivier wat haar ABRSM-fluiteksamen (graad 8) met lof (92%) geslaag het. 
Die Menlo-musiekakademie is trots op hierdie uitnemende prestasie en ons sien daarna uit 
om vir Jani op die wêreldverhoë raak te luister. Bravo! 

 

Menlo gaan om te gee. Keer met vol harte terug! 

“As we work to create light for others, we naturally create our own light.”-Mary Anne Radmacher 

Die Menlo-impakkie-projek is jaarliks ŉ hoogtepunt op ons kalender en vanjaar was geen uitsondering nie. Sewen-
tig Menloparkers het op 12 November by die NG Gemeente Wespoort besoek afgelê om pakkies wat vir twee 
kinderhuise bestem is, af te lewer. Die Omgeekomitee van die Parkieraad het oudergewoonte die inisiatief om 
hierdie projek van stapel te stuur, geneem en elke voogklas is gevra om ŉ pakkie met noodsaaklike items op te 
maak. Daar aangekom is die Parkies met yskoue koeldrank en kerrie-en-rys getrakteer waarna ons leerders met 
pragtige sangitems bederf is. Uit Menlo-geledere het Bernu Pieters en die graad 11-koordogters die dag met ŉ 
vertelling en kerssang ingekleur. Die Parkies wat die geleentheid meegemaak het, kon nie uitgepraat raak oor die 
verrykende ervaring om tyd saam met die klein kindertjies deur te bring nie en die Parkies het maar sleepvoet 
huiswaarts gekeer. Die skool bedank graag vir Jana Retief, voorsitter van die Omgeekomitee, asook vir me. Doné 
Moolman en mnr. Gabré Nel vir hulle reëlings. Ons tel reeds die slapies tot die volgende uitreik.   

 



Matrieks, dit is tyd om 

te groet 

Shall I compare thee to a summer’s day? 
Menlo-matrieks, thou art more lovely and 
more temperate: 
Rough winds do shake the exam away. 
But Parkies, we know, the course shall 
stay. 
So long as Parkies can breathe or eyes 
can see, 
So long lives this, and this gives life to 
thee. 

Nadat die matrieks vandeesweek in 
die Literature Paper van  
Shakespeare afskeid geneem het, is 
die eksamenhitte vir ŉ oomblik met 
ŉ heerlike verrassing gebreek. Die 
matriekplein is in ŉ lowergroen lus-
hof omtower waar elke matrikulant 
met ŉ koel lafenis en ŉ pragtige ge-
skenk bederf is.  

Die matrieks het groot waardering 
vir die gebaar waar hulle vir ŉ vlie-
tende oomblik van die eksamen kon 
vergeet om ŉ voorsmakie van die 
matriekafskeid te kry . Die skool 
bedank graag vir me. Ilze van  
Niekerk en mnr. Hanno Roux vir 
hulle reëlings én vir die graad 11-
ouers wat met die versiering van 
die matriekplein en die uitdeel van 
die geskenkies betrokke was. Laas-
tens rig die skool ŉ woord van 
dank aan me. Elana Wilken van 
Nguni Leather vir die pragtige sak-
kies waarmee die matrieks bederf 
is.  

 

Kersfeespret vir graad 9’s 

Die einde van ŉ era het vir die graad 9’s aangebreek. Hulle dae as junior Parkies is getel en hulle durf 2022 as 
deel van die skool se senior groep aan. Vakkeuses is gemaak en die leerders is gereed! Die graad 9’s het verle-
de week gewys dat hulle steeds kinderlik opgewonde oor Kersfees is – selfs al is hulle nou groot.  

  

  

 



Menlo laat die rekords spat! 

Sestien swemrekords het tydens die liefdadigheidsgala wat verlede maand by St David’s Marist Inanda plaasgevind 
het, gespat en dertien hiervan behoort aan Die Hoërskool Menlopark! Ons swemmers doen die praatwerk! 

 

Menlo-muurbal 

ŉ Liefde vir die spel, die genot 
van deelname en die viering 
van vriendskappe het hoogty 
gevier by die Tuks In-
terschools Challenge wat op 
ons eie bane en dié van PHS-
OB beslis is.  

Die gewilde muurbalfees het 
130 inskrywings gelok en die 
spelers se uitstekende spelpeil 
het vir aksie uit die boonste 
rakke gesorg. Die skool be-
dank graag ons afrigters wat 
gehelp het om die toernooi 
aan te bied en te organiseer. 
#myplekismenlo  

Waar anders? 

 

 

 

Menlo-dogters gaan groen op die  

setperke! 

Menlo se dogtersgholfspelers het baanbrekerswerk by 
die eerste Hoërskole Kampioenskap vir Dogters, wat op 
Heron Banks se bane beslis is, verrig. Die gedugte uitno-
digingspan het gewys dat daar murg in hulle pype is deur 
die derde plek op te raap. Knap gedaan aan hierdie dog-
ters, asook aan mnre. Nico van Eeden en Maritz  
Wessels vir húlle baanbrekerswerk by Menlo se gholf-
akademie. Knap gedaan! 

 

 



Menlo-krieket gereed om hulle slag in GN-spanne te wys 

Staan opsy, Quinton, Faf en Dané! Die Menlo-spelers is in aantog. Die inspirasie wat die Parkies uit oud-
Menloparkers Rassie van der Dussen en Suné Luus se voorbeelde put, het daartoe gelei dat nie minder nie as 
sewe Menlo-spelers met provinsiale kleure beloon is. Baie geluk aan mnre. Arno van Wyk en Petrus Coetzee 
wat aan die stuur van Menlo-krieketsake staan én aan die spelers met hierdie uitstekende prestasie! Julle harde 
werk in die nette is beloon.  

Seuns 

o. 15  Dian van Zyl, Marcus de Aguiar en Ivan Ramushu 
o. 16  Steve Stolk 
o. 19  Christiaan Daniels 

Dogters 

o. 16  Miané Krynie 
o. 19  Amoné Muller 

Ons Heinrich maak opslae! 

Die goeie krieketnuus stop nie hier nie. Heinrich Badenhorst in graad 8 het selfs die media se aandag met sy uit-
stekende spel getrek. Klik gerus hier vir die volledige artikel op Maroela Media.  

 

Oud-Menloparkers pronk 

in Groen-en-goud 

Hanrie Louw en Chanté Ferreira 
(2019) se name verskyn albei op die lys 
van o. 21-spelers wat Suid-Afrika by 
die junior Wêreldbeker gaan verteen-
woordig. Dit is voorwaar uitstekende 
nuus en ons sien daarna uit om die 
hokkie-aksie op die kassie te volg.  

  

https://maroelamedia.co.za/sportnuus/krieket/merkwaardige-heinrich-bly-op-voorvoet-teen-lewe-se-opslagballe/


 



 

 


