Info: 26 April 2019
Direkteur
Geagte lede, ouers, vriende en personeel
Hy sal vir My 'n huis bou, en Ek sal sy troon bevestig tot in ewigheid" 1 Kron. 17:12.
Dawid wou graag 'n tempel vir God bou, maar hy is weerhou daarvan en meegedeel dat
sy nakomeling dit sal doen.
Uit bogenoemde leer ons dat die HERE self beskik hoe Hy sy Koninkryk laat oprig. Ons handewerk wat ons verrig en ons dade wat ons aanpak is maar baie bestryk met ons sondige
natuur, soos die van Dawid ook was. Die HERE gebruik egter steeds vir Dawid in Sy raadsplan, en so ook vir ons vandag, om Sy Koninkryk op te rig.
Nadat ons gister ons jaarlikse opedag kon hou en almal uitgenooi het om te kom kyk hoe
ons werskaf, moet ons besef dat ons self nie hier in beheer is nie. Die HERE bepaal self of
dit suksesvol is of nie. Die HERE is die enigste wat dit kan gebruik om daardeur Sy Koninkryk
uit te brei.
Ons bedank elkeen hartlik vir hul bydrae en moeite om van hierdie dag 'n groot sukses te
kon maak en dat ons deur die geselligheid in die aand mekaar beter kon leer ken,
gesels, ondersteun met raad en inligting en daardeur ons HERE kon verheerlik.
Ons bid dat hierdie verrigtinge ook vir Hom welbehaaglik mog wees.
Vriendelike Dirkie-groete
Dr Douw Boshoff

Beplanner: 26 April - 14 Junie
Vervang hierdie "beplanner" elke tweede week. Plaas dit op u yskas dan is die belangrike datums en gebeure van die skool byderhand.
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Algemeen
PERSONEEL
Verjaarsdae: Baie geluk aan die volgende personeel wat DV in die volgende twee
weke verjaar. Ons bede is dat die Here julle ryklik sal seën:
30 April:
Mev Judith du Toit
10 Mei:
Mej Tanja du Plessis
BELANGRIKE DATUMS VIR KWARTAAL 2
Vakansiedae: Woensdag, 1 Mei: . . . . . . . Werkersdag
Woensdag, 8 Mei: . . . . . . . Verkiesing 2019
GSDP is op bogenoemde dae gesluit.
SPREKERSAAND - DONDERDAG, 9 MEI
"EKG" van dissipline:
Spreker: . . . . . . . . .
Datum: . . . . . . . . . .
Tyd: . . . . . . . . . . . . .
Plek: . . . . . . . . . . . .

Dr Danie Brink
Donderdag, 9 Mei
19:30
Kerkgebou - VGK Maranata
Koekoekweg, Bergtuin, Waverley
Tema: . . . . . . . . . . . "EKG van dissipline"
Ouers, familie en vriende is welkom om die lesing by te woon.

Hoërskool
Geagte ouers, lede, vriende en personeel
Hierdie is my eerste hoërskoolverslag en ek wil van die geleentheid gebruik maak om 'n paar
woorde neer te pen. Die eerste woord wat opkom is "dankie". Dankie aan die personeel, ouers
en leerlinge van Hoërskool Dirk Postma, wat my met ope arms ontvang het, maar nog meer vir
die harde werk en toewyding wat ek sommer met die intreeslag kon opmerk. Daar waar ek nog
my voete moet vind, is reeds paadjies wat geloop is deur die personeel, as gevolg van al die
harde werk wat hulle doen.
Hier moet ek dan 'n naam uitsonder. Dankie, juffrou Carli Buys,
vir die vasvat in die tyd wat jy waarnemende hoof was. Ons
almal waardeer dit baie. Ek bedank ook almal wat my die
voorreg gee om hierdie belangrike taak as hoërskoolhoof te
kon opneem. Ek sien uit na die vreugde, trane en harde werk
met al die betrokke rolspelers, om ons skool dan dienend te
mag voorgaan, die toekoms in.
Vriendelike groete
Mnr Jaco Pretorius

AKADEMIE
Toetsreeks: Ons doen 'n beroep op ons ouers om nie op toetsdae kinders vir afsprake te neem
nie. Indien 'n leerling 'n geskeduleerde toets mis en nie 'n doktersbrief inhandig nie, verbeur die
leerling die geleentheid om die toets in te haal en kry ongelukkig nul, soos in die beleide van die
skool uiteengesit. Indien 'n leerling siek is, moet ons ook asseblief 'n doktersbrief ontvang, anders
geld dieselfde as eersgenoemde.
Eksamenrooster: Die leerlinge ontvang binnekort die eksamenrooster.
Let daarop dat die leerlinge tot op die laaste skooldag eksamen skryf.
Die leerlinge ontvang in die nuwe kwartaal hul rapporte.
WISKUNDE-WINTERSKOOL - GR 12: 19 TOT 21 JUNIE
Juffrou Danica Erasmus neem binnekort aan 'n wêreldbeker-korfbaltoernooi deel. Om te verseker
dat die matrikulante al hul Wiskunde betyds afhandel, vind 'n verpligte winterskool plaas vanaf
Woensdag, 19 Junie tot Vrydag, 21 Junie.
SOSIAAL
Dinee: Die dinee wat gehou was op 19 April, was goed gereël en die leerlinge het baie
geniet. Die kos was uit die boonste rakke.
Kaskarmiddag: Gr 7 - gr 12: Ons kaskarmiddag vind op Vrydag, 3 Mei op die
sportgrond van Hollandia (Rietfontein) plaas. Ons nooi die huidige gr 7leerlinge uit om hieraan deel te neem. Die tema is "dink uit die boks". Die
hoërskoolleerlinge mag elke dag gedurende die week, soos met hulle gereël
volgens 'n spesifieke tema aantrek - dit mag slegs bykomstighede wees.
Skoolklere onder die bykomstighede is verpligtend.
SPORT
Netbal: Die dogters oefen hard en het al 'n paar wedstryde agter die rug.
Rugby: Die seuns oefen nog volstoom saam met Eduplex.
Skaak: Die leerlinge speel elke Maandag direk na skool
skaak. Hulle berei tans voor vir die Arnold Swarzeneggertoernooi.
Fietsry: Die fietsry-wedrenne begin weer hierdie kwartaal.
PERSONALIA
Baie geluk aan juffrou Carol van der Walt wat afgelope Saterdag vir die
Gauteng-Noord Meesters aan die 21 km Oseane deelgeneem het.

WINTERSDRAG
Alle hoërskoolleerlinge mag vanaf Donderdag, 2 Mei die voorgeskrewe wintersdrag aantrek.
Wintersdrag is verpligtend vanaf Maandag, 6 Mei.
Dogters - wintersklere:
Item

Spesifikasie

Waar beskikbaar?

Romp

Donkerblou A-lynromp (lengte: nie korter nie as
10 cm vanaf die grond as dogters kniel)

Totiusdal Handelshuis

Kouse

Donkerblou "tights" saam met romp

Totiusdal Handelshuis

Langbroek

Donkerblou

Totiusdal Handelshuis

Kouse

Donkerblou lang kouse / "tights" (sien spesifikasie
by broek)

Totiusdal Handelshuis

Hemp

Wit langmou hemp; donkerblou das (opsioneel)

Totiusdal Handelshuis

Skoene

Swart skoene met bandjies of toeryg

Eie keuse

Trui

Donkerblou oortrektrui met V-nek (skooltrui)

Totiusdal Handelshuis

Baadjie

Donkerblou

Totiusdal Handelshuis

Sakwapen

Sakwapen vir baadjie: GSDP

Totiusdal Handelshuis

LO-klere

Donkerblou seilbroek en wit atletiekhemp

Totiusdal Handelshuis

Serp, handskoene

Donkerblou of wit (effekleurig) - skoolserp

Totiusdal Handelshuis

Das

Donkerblou met skoolwapen

Totiusdal Handelshuis

Seuns - wintersklere:
Item

Spesifikasie

Waar beskikbaar?

Broek

Grys langbroek

Eie keuse

Hemp

Wit, langmou toeknoop met donkerblou das
(das opsioneel)

Totiusdal Handelshuis

Kouse

Grys kniekouse

Eie keuse

Skoene

Swart toerygskoene

Eie keuse

Trui

Donkerblou V-nek oortrektrui (skooltrui)

Totiusdal Handelshuis

Baadjie

Donkerblou

Totiusdal Handelshuis

Sakwapen

Sakwapen vir baadjie: GSDP

Totiusdal Handelshuis

LO-klere

Donkerblou seilbroek en wit atletiekhemp

Totiusdal Handelshuis

Serp, handskoene

Donkerblou of wit (effekleurig) - skoolserp

Totiusdal Handelshuis

Das

Donkerblou met skoolwapen

Totiusdal Handelshuis

Sosiale drag: Die hoërskoolleerlinge mag / kan op Vrydae (soos ooreengekom) die voorgeskrewe
sosiale drag dra.

Winter:
• Denimbroek (effe donkerblou); gholfhemp (soos vir somer); "sweater" (grys) - met skoolwapen
in rooi voorop gedruk; tekkies (blou / wit / rooi / swart); geen stewels nie!
• Die leerlinge mag 'n lang, donkerblou denimbroek dra.
• Leerlinge mag die rooi-en-blou sosiale drag-hempie vir LO dra.
• Leerlinge dra tydens atletiekdeelname die wit sporthempie.

Laerskool
AKADEMIE
Toetse / eksamens: Die laerskoolleerlinge begin op Maandag, 20 Mei met
eksamen. Moedig asseblief u kind(ers) aan om goed hierop voor te berei.
Indien 'n leerling vir 'n toets / eksamen afwesig is, moet die registeronderwyser 'n doktersbrief ontvang. Die leerling moet self met die vakonderwyser
reël om die toets / eksamen so gou as moontlik te skryf.
Eksamenrooster: Mei - Junie 2019:
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Wiskunde 2
Kuns & Kultuur
Kuns & Kultuur
* Gr 7: . . Tegnologie: . . . . . Skryf in Tegnologie-periode
** Gr 7: . . Kuns en Kultuur: . . Skryf in Kuns & Kultuur-periode
AFWESIGHEDE
Dit is u kind se eie verantwoordelikheid om die werk in te haal wat hy / sy nie
gedoen / gekry het nie op die dag wat hy / sy afwesig was. Kommunikeer
asseblief met die registeronderwyser as u kind nie by die skool gaan wees
nie. Indien 'n leerling vir drie dae en meer afwesig is, versoek die skool 'n
doktersbrief.

LO

WINTERSKLERE
Vanaf Donderdag, 2 Mei is alle laerskoolleerlinge verplig om die voorgeskrewe
wintersdrag aan te trek skool toe.
Klerebank: Doen asseblief, voordat u enige winterklere koop, navraag by mev
Lienke Reesink oor voorraad in die klerebank.
OPEDAG
P aan alle leerlinge, ouers en vriende wat ons opedag bygewoon het;
P dat u al die jong entrepreneurs ondersteun het; en
P vir 'n geslaagde aand van heerlike samesyn as skoolgemeenskap.
BUITEMUURSE AKTIWITEITE
Fotografie-klub: Ons beoog om in samewerking met 'n kenner op die gebied
van fotografie, 'n fotografie-klub te stig vir die gr 4- tot gr 7-leerlinge. Die
leerlinge gaan praktiese opleiding ontvang, asook op uitstappies gaan om foto's
te neem. Meer inligting volg binnekort.
Inkleur-klub: Ons is op soek na 'n persoon (persone) wat bereid is om vir die gr 1- tot gr
3-leerlinge 'n inkleur-klub te begin. Ons het ten doel om lekker saam in te kleur en dit te
geniet. Indien u ons hiermee wil behulpsaam wil wees, skakel die laerskoolkantoor.
SPORT
Netbal - voorlopige datums: Die dogters speel die volgende ligawedstryde (datums mag
verander):
Dinsdag, 30 April:
Laerskool Rietfontein-Noord
Donderdag, 9 Mei:
Laerskool Wonderboom-Suid
Dinsdag, 14 Mei:
Laerskool Doornpoort
Dinsdag, 21 Mei:
Laerskool Eben Swemmer
Vrydag, 24 Mei:
Laerskool Eduplex - mini-netbaldag (o/7 tot o/9)
Rugby: Die rugbyspelers oefen op Dinsdae en Donderdae op die tye soos met hulle gereël.
GR 7-KASKARDAG
Die gr 7-leerlinge neem op Vrydag, 3 Mei aan die hoërskool se kaskarmiddag deel. Dit vind plaas
op die sportgrond van Hollandia, Rietfontein.
LAERSKOOL: FOTODAG
Fotodag (individueel- en klasfoto's) - Dinsdag, 21 Mei: Op 21 Mei neem
Liesl van Inspire Photography die individuele- en klasfoto's. Ons gaan die
sport- en buitemuurse aktiwiteite se foto's later in die jaar laat neem. U
ontvang binnekort meer inligting.

"GAAN GROEN"-PROJEK
Fase 3 van die projek het sopas begin. Ons poog om al die klaskamer van goeie isolasie te
voorsien; sodoende behoort die klaskamer in die winter warm en in die somer koeler te wees.

Ons ontvang graag enige donasie
vir die klaskamers se isolasie.
Skakel die laerskoolkantoor,
sodat ons van u kan hoor.
R 50,00 per meter kan u borg en ons kan vir isolasie in klasse sorg.

TWEEDE "JAAR VAN LEES"
WOENSDAG … VRYDAG … LEES! LEES! LEES!
Op Woensdae en Vrydae kry die leerlinge die geleentheid om 'n lekker storieboek te lees of na
'n storie te luister. Moedig asseblief ook u kind(ers) by die huis aan om genoeg te lees.
Die volgende is geneem uit Maroela Media (outeur: Wendy Pepler)
Lees is noodsaaklik in ons alledaagse lewe:
. Om 'n nuwe speletjie te kan speel, vereis dat jy eers die reëls moet lees om te weet hoe die
spel werk.
. Voordat jy 'n nuwe projek, stokperdjie of tydverdryf kan aanpak, moet jy kan lees om die nuwe
inligting te kan bekom.
. Jy kan naslaanwerk doen oor hoe om te kook, 'n koek te bak, watter opwindende plekke om
te besoek of waar om vakansie te gaan hou.
. Jy sal selfs moet kan lees om te besluit watter gereg om in restaurant vanaf die spyskaart
te bestel.
Lees stel jou bloot aan nuwe inligting:
. Nuwe inligting verbeter 'n persoon se probleemoplossingsvaardighede en kan die vermoë om 'n
groter prentjie te sien, verbeter.
Lees help jou om nuwe belangstellings te verken en verruim die gees:
. Dit bepaal om jou te help om te weet wat jy graag wil wees.
Lees help jou om die wêreld rondom jou te verstaan:
. Dit wakker jou verbeelding aan en verbeter skryf- en redenasievermoë.

Kleuterskool
WITOLIFANT-VERKOPING - VRYDAG, 3 MEI 2019
Ons jaarlikse witolifant-verkoping vind plaas op Vrydag, 3 Mei 2019. U is
welkom om vir hierdie projek enige bruikbare artikels (ornamente, kombuisware, elektriese ware, klere, speelgoed, meubels, stootwaentjies, ensovoorts)
aan die kleuterskool te skenk. Laai die items by die skool af - ons sal dit stoor
en prys vir die verkoping.
WEGNEEMETE: VRYDAG, 3 MEI 2019
Wegneemete: Die leerlinge het reeds die bestelvorm vir die wegneemete ontvang.
Voltooi dit asseblief so gou as moontlik en stuur dit terug skool toe.

Ter herinnering:
Blits Elektries: Indien u aankope te Blits Elektries in Waverley doen en u betaal kontant, per krediet- of debietkaart,
noem asseblief dat u 'n ouer / belanghebbende van die Gereformeerde Skool Dirk Postma is. Blits Elektries oorhandig
'n persentasie van u aankope aan GSDP. Doen by Blits navraag oor hul lojaliteitskaart. Baie dankie aan ouers wat
dit gereeld doen. Ons het verlede maand 'n bedrag van amper R 4 000,00 ontvang - danksy u ondersteuning!

Glasherwinning: Plaas asseblief alle afvalglas en die glas wat u nie weer self gaan gebruik nie, in die
glashouer voor die laerskoolkantoor in Cunninghamlaan. Die skool ontvang elke keer as die maatskappy
die houer leegmaak 'n bietjie geld.
MySchoolkaart: GSDP ontvang jaarliks 'n mooi bedrag van die "MySchool"-program.
Hoe werk die "MySchool"-kaart? Vir elke aankoop by winkels wat gekoppel is aan die kaart byvoorbeeld Woolworths, kry die
skool 'n persentasie. Aan die einde van elke maand betaal MySchool die geld oor aan GSDP.
Indien u nog nie 'n "MySchool"-kaart het nie, besoek die webwerf www.myschool.co.za, klik op "Get a MySchool card now" en
voltooi die maklike aansoekvorm binne minute.

