
Dit is Saterdag, 4 Junie 2022. Op die stampvol pawiljoen is daar 
skaars plek vir ŉ muis. Die tuisskool sit aan die een kant, Die 
Hoërskool Menlopark aan die ander kant. Vir draadsitters is 
daar nie plek nie. Die spelers verskyn op die veld – skouer aan 
skouer. Die volgende uur sal die wenner bepaal. 

Dan lig die skeidsregter sy hand. Hy trek sy longe vol lug. Drie. 
Twee, Een. Twee gedugte teenstanders. Een doelwit en geen 
twyfel oor watter span die gunsteling is nie. 

Die halftydtelling laat die gasheer verstom, want die buiteperde 
het opgedaag – met hart en siel. Van die blou pawiljoen is die 
boodskap duidelik: Ons staan agter julle. Rotsvas. Bankvas. Kom 
wat wil. 

Vir die volgende halfuur word die stryd op ŉ mespunt gebalan-
seer, maar in die doodsnikke vind die opponente ŉ tweede rat 
om ŉ skok te systap. Die manne op die veld is verslae, maar nie 
verslaan nie. Kop omhoog staan hulle voor die skool. Dit is hier 
waar hulle hoort.  

Niemand stap op ŉ veld om te verloor nie. Niemand oefen met 
die hoop om nie te wen nie, maar die waardevolste lesse is 
dikwels in ŉ nederlaag verskuil. Vandag se telbord weerspieël 
durf, vasberadenheid en respek – vir meer kan ons nie vra nie.   

Dit is Saterdag, 5 Junie 2032. Die stryd van 2022 is lankal verge-
te. Iewers maak ŉ opgewonde tjokker vir sy eerste wedstryd 
gereed. Die fluitjie blaas en Kleinman is perfek geplaas. Die eer-
ste afskop is syne, maar dan gebeur daar iets anders as in Klein-
man se droom: Hy word die slagoffer van die perfekte laagvat en 
die bal tol uit sy hande. Kleinman se span het nie daardie dag 
gewen nie, maar ŉ droom is geplant. Daar sal nog baie trane 
langs die sportveld vloei, maar uit elkeen spruit ŉ lewensles wat 
onthou sal word lank nadat die eindfluitjie blaas. By Menlo is ons 
oog op die toekoms gerig; vandag se lesse die fondasie vir more 
se sukses.  

Vir leer is ons nie bang nie. Opstaan. Aanhou. Voort-
bou. Dit is die Menlo-manier.  

Die bemarkingskantoor volstaan met Insig 18 wat die laaste nuus 
van die kwartaal opsom. Die skool kyk met dankbaarheid terug op 
die hoogtepunte en ons is nederig oor die lesse wat geleer is. Ons 
waardeer die geleenthede en bewonder elke Menlo-mens se onbaat-
sugtige bydrae in die klas, op die verhoog, op die sportveld en agter 
die skerms. ŉ Spesiale woord van dank word aan al die fotograwe 
gerig – julle bydrae is die verskil.  
Geniet die vakansie. Ons tel die penne weer op 19 Julie op.   

 

 18/2022 



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

Skrif: Romeine 8:2 NLV  

“Die lewegewende Gees is so magtig dat Hy jou deur Christus Jesus be-
vry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood.” 

 

10/6 
Seunshokkie: Eldoraigne 

11/6 
Rugby: HTS Middelburg (Weg) 

13/6 - 15/6 
Voorspeelklasse (AfriForum Teater) 

 

My skool is Menlo 

Met ŉ MySchool-kaart in u beursie help u om fondse vir die skool in te sa-
mel. Het u geweet dat die skool maandeliks ŉ MySchool-terugbetaling ont-
vang indien kaarthouers hulle kaarte swaai wanneer hulle inkopies by seke-
re handelaars doen?  

Die skool rig graag ŉ versoek aan alle ouers om aan hierdie projek deel te neem om fondse vir die skool te gene-
reer. 

Het u nog nie ŉ MySchool-kaart nie? Volg asseblief die skakel. 

Het u reeds ŉ MySchool-kaart, maar is dit nie aan Menlo gekoppel nie? Volg asseblief die skakel om die begunstig-
de op u kaart te verander.   

Wil u graag die MySchool-toep op u foon installeer? Volg asseblief die skakel.  

Die skool bedank elke ouer vir sy/haar moeite met die MySchool-projek en ons sien daarna uit om oor die divi-
dende te berig.     #MyplekIsMenlo 

 

Menlo-robotika: nasionale finaliste 

Die Internet beweer dat binêre getallestelsels nuttig in die digitale wê-
reld toegepas kan word. Die Insig is meer met die Menlo-bodem as die 
digitale wêreld vertroud, maar die sterre voorspel dat Menlo-robotika ŉ 
aktiwiteit is waaroor daar nog baie berig gaan word. Nie net kon Menlo 
se robotikaspan daarin slaag om die getallestelsel so te rangskik dat die 
syfers in opdragte transformeer nie, maar hulle het ook ŉ 11de posisie 
in hulle eerste nasionale kompetisie behaal. Alhoewel die binêre stelsel 
vir nulle voorsiening maak, is nul nie juis ŉ konsep waarmee Parkies ver-
troud is nie. Baie geluk aan Menlo se nasionale robotikakampioenskapsfi-
naliste en aan me. Eldien Bisschoff vir haar leiding. Hou hierdie spasie 
dop! Die Menlo-masjien is op pad.   

 

https://www.myschool.co.za/supporter/apply/
https://www.myschool.co.za/supporter/update/
https://play.google.com/store/apps/details?id=za.co.myschool.supporterapp&hl=en


 

 



Nuwe rugbytradisie skiet wortel 

Rugby. Braaivleis en boerewors. 

Die geskiedkundige stryd teen AHS is Vrydag deur ŉ 
splinternuwe tradisie op Menlo-bodem voorafgegaan. 
Braaivleisvure het teen skemertyd gesellig geknetter, 
terwyl die rugbyspelers saam met hulle ouers vir ŉ spe-
siale funksie by die klubhuis aangetree het. Elke seun se 
trui is deur sy ouer aan hom oorhandig waarna mnr. 
Nico Luus, Menlo se hoofbreier, die seuns toegespreek 
het.  

2022 is ŉ jaar waarin daar vele lesse geleer is. Elkeen 
hiervan is ter harte geneem en Menlo-rugby is gereed 
vir 2023. Die toekoms is blink.  

Die uitslae teen AHS is soos volg:  

Eerstes: 6-21   
Tweedes: 12-32  Derdes: 0-69   
o. 16A: 8-69  o. 16B: 3-59 
o. 15A: 6-45  o. 15B: 7-62   
o. 14A: 7-26  o. 14B: 0-66 

 

Netbal se A-spanne doelgerig op pad 

na Gauteng-uitspele 

2022 was ŉ uitsonderlike seisoen en dit is nog nie verby 
nie, want al ons A-spanne is binnekort by die Gauteng-
uitspele in aksie. Baie dankie aan elke speler, afrigter en 
ouer – julle is die verskil. 

Die uitslae van die liga is soos volg (let asseblief daarop 
dat die finale uitslag van die E- en F-spanne nog nie be-
kend is nie): 

o. 14A: Eerste  o. 14B: Tweede   
o. 14C: Derde  o. 14D: Eerste 

o. 15A: Tweede  o. 15B: Eerste   
o. 15C: Tweede  o. 15D: Tweede 

o. 16A: Eerste  o. 16B: Tweede   
o. 16C: Derde  o. 16D: Tweede 

o. 17A: Eerste  o. 17B: Tweede   

o. 19A: Tweede  o. 19B: Tweede   
o. 19C: Tweede  o. 19D: Tweede 

Seunshokkie speel barshou 

Die spanne van Menlo en AHS het mekaar verlede na-
week voor stok gekry. Daar is aangeval en verdedig, 
gesystap, gedribbel en weer probeer. Toe die eindfluit-
jie blaas, het sake so gestaan: 

o. 14A: 0-4  o. 16A: 0-1  2des: 0-0 1stes:0-2 

Baie geluk aan die manne wat alles vir Menlo in die 
stryd gewerp het. Die telbord weerspieël durf, vasbera-
denheid en respek. #AbsolutTrots 



 

Menlo: Pot. Spel. Stel! 

Die seisoen se laaste ligawedstryde is afgehandel en Menlo se naam pryk 
boaan die lys. Baie geluk aan Elsjé Groenewald, Izelee Erasmus, Melissa 
Meyer, Robyn de Kock, Celeste Klopper en Annika Kloppers (Junior 
Dogters B) en Burnett Steyl, Divan Heyman, Leonard Davies en Jacques 
Venter (Senior Seuns B) wat die seisoen onderskeidelik as ligawenners 
en naaswenners afgesluit het.  

Die week se uitslae is soos volg: 

Junior Dogters A vs. AHMP B: 5-2    
Junior Dogters B vs. AHMP C: 45-22 
Senior Seuns B vs. Oos-Moot: 45-22   
Junior Seuns A vs. Garsfontein A: 4-3 
Senior Seuns C vs. Garsfontein C: 42-25 

Baie geluk aan die spelers wat uitstekend gevaar het, asook aan die afrig-
ters wat verseker dat die spelers altyd vir aksie gereed is . 

 

Groen-en-goud vir Menlo-skut 

Oud-Menloparker, Keanu Kriek (2021) is oorgehaal vir sukses, want dié bobaas skut het 
onlangs Protea-kleure vir Metaal Silhoeëtskiet verwerf. Keanu het sy vliegkaartjie na Swe-
de, waar hy Suid-Afrika later vanjaar sal verteenwoordig, met hierdie merkwaardige pre-
stasie bespreek. 

Knap gedaan! 

Menlo-baanbreker ryg prestasies in 

Moenie die naam, Janice Venter (2014), te ver in die geheue wegbêre nie, want ons gaan 
nog baie van haar hoor. Die fietsrygogga het haar in graad 7 reeds gebyt toe sy ŉ fietswed-
ren saam met haar pa gery het en die res is geskiedenis! Vandag is Janice ŉ beroepsjaer 
met verskeie gesogte titels agter haar naam, naamlik die SA Cup (Wenner: Eliteafdeling vir 
Vroue) en die 2022 Joburg2C (Wenner: Damesafdeling).   

As die eerste dogter by Menlo-fietsry het Janice die weg vir haar eweknieë gebaan en van-
dag kyk sy nie terug nie. Janice vertel dat sy met genoegdoening aan haar Menlo-dae terug-
dink. Geen wonder nie, want hierdie kranige sportvrou was lid van die eerste netbalspan én kaptein van die 
fietsryspan wat in daardie jaar as die beste span in Gauteng aangewys is. 

Janice tree binnekort vir die nasionale kampioenskap in Bloemfontein aan en die Menlobond wens vir haar sterkte 
toe. Hou hoog die vaandel wit en blou! 

 

Muurbalrostrum behoort aan Menlo 

Seuns A: Derde. Dogters A: Tweede. Seuns B: Eerste. 

Hierdie uitstekende uitslae is verlede naweek by die Topskole Muur-
baltoernooi behaal. Baie geluk aan ons spelers wat nooit bes gegee 
het nie, maar hulle beste gegee het om hulle stempel op die toernooi 
af te druk. Baie dankie aan me. Liz Mackenzie wat haar muurbalinsig 
met die spelers deel – Menlo-muurbal is voorwaar ŉ gerespekteerde 
opponent.  

 

 







 

 



 

VAKANSIEHUIS TE HUUR: MOSAMBIEK 

PLEK BARRA (NABY INHAMBANE) 
KOSTE R1 800 PER DAG 
Twee slaapkamers / Twee badkamers 
(en-suite) / Dubbelslaapbank in die sitkamer / Maksimum: ses 
persone / Water, gas en elektrisiteit is ingesluit /  
Skoonmaakdienste beskikbaar @ R80 per dag. 

Kontak: Sharon (082 651 7581) 

Menlo-klerebank 

Stuur gerus skoolklere, sportdrag en -toerusting met  

karakter skool toe.  

Kontakpersoon  

Me. Estelle Velloen  
(estelle.velloen@menlopark.co.za) 

Barko: Volg die skakel vir meer besonderhede, of kontak Barko hier. 

https://www.surveymonkey.com/r/N8VWBQJ
https://www.barko.co.za/Home/Contact

