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vlietende oomblikke regkry om Moeder Natuur te naaap, is die resultaat manjifiek. Ons hoor dit in Beethoven se simfonieë, ons sien dit in Van Gogh se Sterrenag
en ons voel dit wanneer die Springbokke triomfeer.
Die menslike wese het ŉ diepgewortelde hunkering na
simmetrie, ritme en balans. Dieselfde ritme wat deur
ons are bruis, pols deur die natuur. Ons hoor dit wanneer die branders ritmies breek, ons sien dit in die
maan se kom en gaan en voel dit in die seisoene se
warm en koud. Die wonders van die natuur, is ŉ bewys
dat Moeder Natuur gemaklik in haar vel is en moeiteloos daarin slaag om die delikate balans tussen simmetrie en ritme te handhaaf. Wanneer mense dit soms vir

Op Menlo-bodem heers ŉ eiesoortige ritme. Ons beleef
dit daagliks in oefening en deelname, hetsy op die sportveld, die klaskamer óf op die verhoog. Hier, waar die
eerste kwartaal van 2021 die halfpadkerf nader, vind die
Menloparkers stelselmatig balans tussen ritme en simmetrie en rapporteer ons vandeesweek graag oor leerders wat sukses behaal het. Hier is die Menlo-hartklop
ons metronoom en ons speel, werk, sing en dans graag
saam. #absolutbalans

Numeri 11:23
Maar die Here het vir Moses gesê: “Dink jy Ek het nie die mag nie? Jy sal nou self sien of my woord bewaarheid
word of nie.”
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Beheerliggaamverkiesing: Volg gerus die skakel vir meer inligting. Die skool maak staat op u stem
om ŉ kworum van 400 stemme te bereik. Baie dankie vir u ondersteuning.
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Menlo se Sportwinkel

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

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

Meer inligting volg!
Die opedag vind vanjaar hoofsaaklik in die buitelug plaas en Graad 7’s en hulle ouers kan kies watter sessie
hulle wil bywoon. Ons eie virtuele toer, wat op 19 April bekendgestel word, sal aan elkeen ŉ omvattende blik
in die Menlo-wêreld gee - vir híérdie toer is almal welkom. Hoekom? #WantMenloIsJouPlek

Die pad na 2025-matriek begin hier
Die inligtingsaand vir graad 8-ouers het verlede week plaasgevind en dit was vir die
skool ŉ voorreg om hulle op Menlo-bodem te verwelkom. Die funksie, wat tradisioneel in die saal plaasvind, moes weens Covid-reëls na die vierkant skuif waar ouers in die vars aandlug ŉ blik op die roetekaart na 2025 gekry het. Baie dankie aan
elke ouer wat die aand bygewoon het en reeds met hart en siel deel is van die
Menlo-familie. Ons sien uit na die volgende vyf jaar.

Epelle-moi: Menlo lewer nasionale wenner op
Die Insig het verlede week vir Courtney Andrews (graad 11) sterkte
toegewens vir die nasionale finaal van die Epelle-moi-spelkompetisie.
By die kompetisie is daar van deelnemers verwag om moeilike Franse woorde (is ALLE Franse woorde dan nie moeilik nie?) te spel en
dit boonop binne ŉ tydsbeperking. Moeilik was nog nooit ŉ probleem vir ŉ Menloparker nie en Courtney het korte mette van haar
teenstanders én die ingewikkelde woorde gemaak. Knap gedaan,
Courtney. Bravo Menlo-Frans!
Feit of verbeelding?
Sover bekend, is dubbelvisie nie een van
die simptome van Covid-19 nie. Daar is
dus geen rede tot kommer indien jy voel
dat jou oë jou bedrieg nie.
Dis nie die laat aande met die rooi pen in
die hand, of die leerdery tot die kraaie
gaap wat die simptoom veroorsaak nie.
Dis ook nie jou verbeelding nie en beslis
nie jou ouderdom nie. Die rede waarom
dit voel asof Menloparkers dubbelvisie het,
is omdat daar vanjaar agt pare tweelinge in
graad 8 is.
Volgens die leerders veroorsaak tweelingskap nie dubbelvisie nie, maar dubbelvreugde, dubbelpret en dubbel soveel lag.
Welkom in die Menlo-familie!

Gholfspelers op die golf van sukses
Wat het Alan Shepard, Menlo-gholf en die buitenste ruim in gemeen? Meneer Shepard was ŉ
Amerikaanse ruimtevaarder en die enigste persoon ter wêreld wat daarmee kan spog dat hy
ŉ gholfhou op die maan gespeel het. Dié geskiedkundige hou het in 1971 plaasgevind, lánk
voor Menlo-gholf se bestaan, maar dit was toe al duidelik dat gholfsukses deur die sterre bepaal word. Kyk ŉ mens na ons gholfspelers se welslae, is dit duidelik dat die sterre en planete opgelyn is vir sukses. Die Insig verneem betroubaar dat die sterre se voorspelling vir hierdie manne ŉ leeftyd van vreugde op die gholfbaan inhou - dis nog net ŉ bietjie onduidelik
watter bane ter sprake is. Terwyl die manne hulle talent op plaaslike bodem slyp, wens ons
hulle en Menlo-gholf graag geluk met puik uitslae:
JC Schutte teken die tweede beste rondtetelling by Bridgefund se toernooi, wat op Wingate
se baan plaasgevind het, aan. Op sy beurt, het Kyle Goosen by die US Kids-toernooi, wat op
die Ebotse-baan plaasgevind het, met die louere weggestap in die afdeling vir o. 14’s.
Welgedaan, Menlo-gholf! St Andrews wink!

Menlo-rugby is pure Groen-en-Goud
Die spel, rugby, het sy naam aan die gelyknamige dorp
in Warwickshire, Engeland, te danke waar die ringkoppe
van ouds in die 1820’s bymekaargekom het om die reëls
van die spel op papier neer te pen. Tweehonderd jaar
later is rugbygeesdriftiges nog net so gaande oor rugby
en word daar wyd gefluister oor die talent op Menlobodem.
Die skool het onlangs verneem dat vyf van ons spelers

in SA Rugby se SA Elite-groep opgeneem is. Wie weet,
met soveel Menlo-manne in Groen-en-Goud, verander
die spel se naam dalk binnekort na #absolutrugby?
Baie geluk aan Wian Faber, Francois Oosthuizen (beide
gr. 12), Hendré du Toit , Frikkie Dreyer en Aiden Smith
(gr. 11). Met hierdie spogprestasie, is dit nie wensdenkery dat die William Webb Ellis-trofee eendag deur ŉ
oud-Parkie gelig sal word nie.
#AbsolutRugbyAbsolutTrots

Menlo-skaakspelers behaal provinsiale kleure
Thechessworld.com berig dat die langste moontlike
skaakspel uit 5 949 skuiwe bestaan. Hierdie syfer oortref die lansgte spel tot dusver met 5 680 skuiwe en dit
is duidelik dat meesterlike skuiwe van Job se geduld afhanklik is. Sover ons kennis strek, is hierdie rekord van 269 skuiwe veilig, maar dit is tóg goed om te weet dat die
Menlo-skaakmeesters net die regte mengsel van Job se geduld en meesterlike strategieë gebruik om hulle opponente sommer tjop-tjop op die skaakbord te troef.
Dit is juis hierdie kombinasie wat veroorsaak het dat vier Menloparkers onlangs provinsiale kleure vir skaak verwerf het. Baie geluk aan Keanan Fourie (gr. 8), Kelly de Almeida (gr. 9), Brandon Fourie en Michal Oosthuizen
(beide in gr. 10) met hierdie puik prestasie.

