Info: 10 Mei 2019
Direkteur
Geagte lede, ouers, vriende en personeel
"Maar wie is in staat om vir Hom 'n huis te bou? Want die hemele, ja, die hoogste hemel,
kan Hom nie bevat nie. Wie is ek dan, dat ek vir Hom 'n huis kan bou, behalwe om voor sy
aangesig offers aan die brand te steek?" 2 Kron. 2:6.
Nadat Dawid nie toegelaat was om die huis van die HERE te bou nie, het sy seun Salomo dit
gedoen. Salomo het in nederigheid erken dat dit nie moontlik is om 'n huis te bou wat die
HERE kan omvat nie. Ons HERE is te groot om ooit in die handewerk van ons as mense in te
pas. Hy is groter as enigiets wat ons ooit vir Hom kan oprig.
Ons kan steeds vir Hom 'n huis bou om daardeur voor sy aangesig offers aan die brand te
steek. Ons kan steeds arbei en aan Sy koninkryk werk, sodat Hy daardeur geëer mag word.
Maar, "As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE
die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter." Psalm 127:1. Die HERE bou self Sy
huis, rig self Sy koninkryk op, ons is maar slegs instrumente in Sy hand.
Soos almal weet, deel GSDP die terrein met AROS en daardeur verdien die skool 'n huurinkomste wat tot aanwending van die skool se uitgawes dien. AROS en GSDP het al vir baie
jare 'n samewerkingsooreenkoms om elkeen op sy eie gebied, maar ook tot ondersteuning van mekaar, aan die huis van die HERE te bou. Ons het so saam die seën van die
HERE ervaar, met groei en vooruitgang. AROS het tot op die punt gegroei waar hulle moet
besluit of die huidige fasiliteite hulle nog kan akkommodeer en moet besluit of hulle in die
toekoms ander fasiliteite moet oorweeg. Hoewel hierdie amptelike besluit nog etlike jare
kan duur om te finaliseer, is dit iets waarvoor beplan moet word. Daarom het AROS dit
met GSDP gedeel, sodat die beplanning in ooreenstemming met die samewerkingsooreenkoms kan geskied. Dit word op so 'n wyse gedoen om geensins die werk te stuit wat
hier gedoen word nie, sodat ons elkeen kan aangaan om aan die HERE se huis te bou.
Ons bid dat AROS ook hierin die HERE se seën mag ervaar, dat Hy hulle op die regte
pad sal lei en aan hulle duidelik sal uitwys hoe daar aan Sy koninkryk gebou moet
word. Ons vertrou dat dit in Sy hand is. Baie sterkte aan almal by AROS in hierdie
groot beplanningswerk en dankie vir die volgehoue samewerking met GSDP.
Vriendelike Dirkie-groete
Dr Douw Boshoff

Beplanner: 10 Mei - 19 Julie
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:
18 Mei:
Mev Janie Vogel
20 Mei:
Mev Irene van der Meer
Hemelvaartdag: Donderdag, 30 Mei: AROS bied op Donderdag, 30 Mei
tydens skooltyd 'n hemelvaartprogam in die kerkgebou van die
Gereformeerde Kerk Die Kandelaar aan. Ouers, lede, vriende en familie
mag die geleentheid bywoon. U kan solank die datum aanteken. Meer
besonderhede volg in die volgende Info.

Hoërskool
AKADEMIE
Eksamen: Die eksamen is om die draai. Nou is dit vir die leerlinge
skouer aan die wiel sit en hard leer.
Afwesighede - eksamen en / of toetse: Onthou asseblief: Indien 'n
leerling, om watter rede ookal, nie 'n eksamenvraestel skryf en 'n
doktersbrief ingee nie, verbeur die leerling die geleentheid om die
eksamen in te haal en kry ongelukkig nul.
Dit is die leerling se eie verantwoordelikheid om so gou as moontlik, wanneer hy / sy terug is by die
skool, reëlings met die betrokke vakonderwyser te tref om die vraestel in te haal (indien daar wel
'n doktersbrief beskikbaar is).
Mei- / Junie-eksamen: Die leerlinge skryf tot op die laaste dag van hierdie kwartaal eksamen.
Die leerlinge ontvang in die nuwe kwartaal hul rapporte. Sien asseblief toe dat u kind(ers) daagliks
by die skool is.
Werkafbakenings: Waar van toepassing, sal die personeel die leerlinge van werkafbakenings
voorsien.
Ekstra hulp: Indien 'n leerlinge hulp benodig in 'n vakgebied, moet hy / sy asseblief met vrymoedigheid die betrokke onderwyser nader.
WISKUNDE-WINTERSKOOL - GR 12: 19 TOT 21 JUNIE
Juffrou Danica Erasmus neem binnekort aan 'n wêreldbekerkorfbaltoernooi 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
Pretweek: Baie dankie aan elke hoërskoolpersoneellid en die leerlinge dat julle voluit
aan die pretweek, wat die kaskardag voorafgegaan het, deelgeneem het.
Kaskardag: Die kaskardag van Vrydag, 3 Mei was heerlik.
organiseerders.

Dankie vir al die

SPORT
Netbal: Die netbalseisoen verloop goed en die dogters speel baie oulik en het al verskeie
wedstryde gewen.
Rugby: Die rugby-oefeninge en -wedstryde saam met Eduplex, gaan voort soos gereël. Dankie
vir elkeen se betrokkenheid.
Skaak: Die Arnold Swarzenegger-toernooi vind plaas op 17 en 18 Mei 2019.
Fietsry: Die fietsryspan presteer goed en ons wens hulle alle sterkte toe met volgende wedrenne.
BUITEMUURSE AKTIWITEIT
Brugbou-kompetisie: Ons gaan vir die eerste keer in die geskiedenis van Dirk
Postma aan die Suid-Afrikaanse Instituut vir Siviele Ingenieurs (SAISI) se
brugboukompetisie deelneem. Interne beoordeling vind plaas op 16 Mei,
waarna twee spanne deurdring na die interskole kompetisie op 27 Julie te
Pretoria-Noord Hoërskool. Die spanne het op Donderdag 9, Mei toeligting van
professionele ingenieurs ontvang.
SKRYFBEHOEFTE-PROJEK: GR 8
Mev Elsabé Willering (een van ons ouers) is betrokke by 'n
naskoolsentrum in Derdepoort. Hierdie sentrum ontvang feitlik geen
finansiële hulp nie en lewer 'n noodsaaklike diens aan die
gemeenskap om 'n tuiste te bied vir kinders wie se ouers bedags
werk.
Die sentrum benodig dringend enige skryfbehoeftes, oud en nuut (bv. kleurpotlode, blou penne,
gewone potlode, uitveërs, skerpmakers, skêre, gom, kleefband, lêersakkies, sakrekenaars,
kramdrukkers, gaatjieponsers, foliopapier, ensovoorts).
Die gr 8's wil graag hierdie projek ondersteun en sal dit op prys stel indien u enige gebruikte
skryfbehoeftes vir die doel sal skenk voor u dit weggooi (bv. kort potlode en kleurkryt, gebreekte
vetkryt, penne, ensovoorts) of sommer hulle harte nog blyer te maak deur nuwe skryfbehoeftes te
skenk.
U kan dit by Lokaal G4 of die hoërskoolkantoor inhandig. Ons sal sorg dat dit op die regte plek
kom!
Mev Elsa Godschalk
Voogonderwyser: Gr 8-klas

Laerskool
PERSONEEL
Mev Carike Smit: Ons heet mev Carike Smit hartlik welkom as
voltydse onderwyser (gr 4 - gr 7). Mev Smit het al 'n geruime tyd in
die grondslagfase waargeneem en is aangestel in die plek van
mnr Jaco Pretorius, wat as hoërskoolhoof aangestel is. Baie
welkom. Ons hoop dat u steeds tuis sal voel.
AKADEMIE
Toetse / eksamens: Die laerskoolleerlinge begin op Dinsdag, 21 Mei met eksamen. Moedig
asseblief u kind(ers) aan om goed hierop voor te berei.
Afwesighede: eksamen en / of toetse: 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.
"Bloktyd - eksamen": Die laerskoolleerlinge ontvang volgende week 'n skrywe oor
"bloktyd" tydens die eksamen. U moet asseblief ten opsigte van ELKE kind 'n
antwoordbrief voltooi en teen die keerdatum aan die skool terug stuur. Vergewis uself
asseblief oor die inhoudelike van die skrywe.
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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.
WINTERSKLERE
Vanaf Donderdag, 2 Mei is alle laerskoolleerlinge VERPLIG om die voorgeskrewe wintersdrag
aan te trek skool toe. Ons versoek dat u asseblief sal sorg dat u kind(ers) ook die korrekte LO-drag
en sosiale drag sal aantrek op dae soos onderling gereël.
Klerebank: Tans het ons nie meer baie wintersvoorraad in die klerebank nie. Indien u tuis
winterskooldrag het wat u nie weer gaan gebruik nie, sal ons dit baie waardeer indien u dit vir die
klerebank kan skenk.
BUITEMUURSE AKTIWITEIT
Skaak: Heelwat van ons leerlinge neem op Saterdag, 11 Mei aan 'n
skaaktoernooi te Laerskool Voorpos deel. Die GSDP-span is ingeskrewe
leerlinge van Dirk Postma en Johannes Calvyn.
Sterkte aan julle. Baie dankie aan die ouers en personeel hierby betrokke.
SPORT
Netbal - voorlopige datums: Die dogters speel die volgende ligawedstryde (datums mag
verander):
Dinsdag, 14 Mei:
Laerskool Doornpoort
Dinsdag, 21 Mei:
Laerskool Eben Swemmer
Vrydag, 24 Mei:
Laerskool Eduplex - mini-netbaldag (o/7 tot o/9)
Baie dankie aan die dogters vir hul positiewe deelname en mooi gedrag tydens die afgelope
wedstryde. Baie dankie aan die afrigters vir jul opoffering met die oefeninge.
Netbal: Afsluitingsfunksie: Die beplande datum vir die funksie is Vrydag, 7 Junie. Meer inligting
volg later.
Rugby: Die rugbyspelers oefen op Dinsdae en Donderdae op die tye soos met hulle gereël.
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.

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 verbeter jou algemene kennis:
- Lees help jou om te verstaan hoe die lewe werk, hoe die samelewing funksioneer en wat
menslike gedrag motiveer.
- Dit wys op gevare en hoe om die gevare te benader of te vermy.
- Dit wys hoe verskillende aksies tot resultate kan lei.
Lees kan kommunikasie verbeter:
- Lees laat jou toe om kennis met ander te deel - as jy net het om die deel nie, kan jy nie
kommunikeer nie.
- Lees verbreed jou kennis.
WW Charters, van die Universiteit van Ohio het in 1941 gesê: "Lees is die mens se magtigste
vaardigheid. Sonder lees bepaal jou bure jou wêreld. Dit wat jy leer, is dit wat jy uit gesprekke
aflei. Inligting wat onvolledig oorgedra word en wat deur stadige deursypeling van mondelinge
nuus vertraag word ... die massiewe muur van onkunde, sluit jou uit die wêreld van koerante, boeke,
tydskrifte en pamflette. Lees vorm die hoeksteen van die intelligensieboog wat in skole gestig
is om op te bou."

Kleuterskool
WITOLIFANT-VERKOPING - VRYDAG, 3 MEI 2019
Baie dankie vir elkeen se ondersteuning op ons Wit Olifantverkoping- en wegneemetedag. Ons waardeer dit opreg. Sonder u ondersteuning sou ons dag nie 'n sukses kon
wees nie.

ICO-KUNSTEFEES
Datum:
Plek:
Tema:

Saterdag, 31 Augustus 2019
Gereformeerde Kerk Totiusdal
Sport en spel

Teken / verf / beeldhou:
Gr R - gr 3 . . . . . Met klouter en klim word ek gou-gou slim
Gr 4 - gr 7 . . . . . Sport laat my brein sterker word
Gr 8 - gr 12 . . . . 'n Fikse liggaam help my om in die klas my man te staan
Fotografie:
Gr R - gr 3 . . . . . My gunsteling buitespel
Gr 4 - gr 7 . . . . . My gunsteling sportsoort
Gr 8 - gr 12
Enige sport-aksie
Besoek gerus die webtuiste www.ico.org.za, vir die handleiding van die kunstefees.

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.

Die Bybelstudiegroep "Laat U koninkryk kom", van die Gereformeerde Kerk Die Kandelaar, hou
'n fondsinsameling vir die Sutherland-boere. Weens die langdurige droogte is armoede by die
boere werklik groot en het hulle 'n groot behoefte aan nie-bederfbare kos en skoonmaakprodukte.
Ons sal dit baie waardeer as die skoolgemeenskap ons kan help om produkte in te samel om so
die druk van ons medeburgers en -gelowiges te verlig. Die Bybelstudiegroep sal die produkte
te Sutherland te besorg.
Voorstelle van produkte wat hulle dringend benodig: seep, sjampoe, handeroom, sonbrandmiddel, toiletpapier, sanitêre ware, Handy Andy, skottelgoedseep, waspoeier, blikkieskos,
gedroogte vrugte, gebottelde water, ensovoorts.
In die laerskool se personeelkamer is 'n houer waarin u die produkte kan sit.
Laaste dag vir afgee van produkte: Vrydag, 17 Mei
Help ons asseblief om met hierdie projek 'n verskil in die Sutherland-boere se lewens te maak!
Navrae: Mev Tabita Winter (083-293-5487)

Dit is weer tyd vir Mootlite 2019!
Mootlite-kamp is spesifiek vir die Gr 6 - 9's.
Hoop julle is net so opgewonde soos ons om
weer te gaan kamp!
Datum:
Plek:
Koste:
Tema:

Sondag, 16 Junie tot Vrydag, 21 Junie
Fraaibos (http://www.fraaibos.co.za)
R 700,00
Wat is jou WAPEN?

Inskrywingsvorm:

Navrae:

mootlitekamp@gmail.com / ds Lohan Linde - 084 787 5119

https://docs.google.com/forms/d/10RmnotfMSzmDORIx
PKQXsTGpSnv6csc5zkObdLgvbLQ/edit

