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Geagte Ouers / Voogde en Florries

ENJOY EVERY MOMENT

Moenie die dag van vandag laat verbygaan sonder dat jy geleef het nie.

Gaan kyk gerus – die woord “gister” kom ses keer in die Bybel voor, 
“môre” 208 keer en “vandag” hierteenoor net mooi 291 keer!
Hiermee saam praat die Bybel 1 322 keer oor “nou”!  
Vir God is HIER en NOU twee belangrike woorde. Kan iemand nog 
hieroor twyfel wanneer Paulus in 2 Korintiërs 6:2 skryf: “Kyk, nou is dit 
die regte tyd, nou is dit die dag van redding.”

ŉ Belangrike besluit wat ek en jy moet neem is om nie VANDAG by ons 
verby te laat gaan nie.  Moenie langer wag vir die regte tyd nie.  Daardie 
tyd is nou.

Daardie tyd is nou Florries.  Kom ons leef met oorgawe, leer met 
eindlose entoesiasme, oefen met hernude krag en glo onwrikbaar.  
Onthou, jy is die beste, glo dit en leef dit!

Geseënde week word u almal toegewens.  

PERSONEELSAKE

· Baie geluk aan me. Ilse le Roux met die geboorte van haar vierde 
kleinkind.  Mag sy vir julle oneindige vreugde bring.

· Me. Annerien Snyman is veilig terug uit Engeland waar sy as afrigter 

saam met die SANSSU-skietspan aan die BJI-toernooi deelgeneem het.

OUERVERGADERING: MAANDAG, 9 SEPTEMBER 2019
Op Maandagaand, 9 September 2019 word die algemene ouervergadering 



gehou om die voorgestelde skoolgeld vir 2020, soos deur die skoolbeheerliggaam bepaal, 
finaal goed te keur.  Die vergadering behoort nie langer as een uur te duur nie. Ons doen 'n 
beroep op alle ouers om asseblief hierdie vergadering by te woon ten einde ook insae te kan 
hê in die begroting van die skool.

LEERDERSAKE:

STERKTE
Baie sterkte aan Nathan Botha (gr. 10) wat die afgelope week ŉ 'stent' in een van sy are 
na sy hart ontvang het.  Hy gaan ook binnekort ŉ opehart operasie ondergaan.  Ons dra 
jou en jou ouers in ons gebede op en weet dit gaan sommer gou met jou baie beter 
gaan!  

GRAAD 12-REKORDEKSAMEN:
Baie sterkte aan die graad 12-leerders wat besig is met die rekordeksamen. Onthou:  elke 
uur wat jy insit, is vir jou eie toekoms. Studeer volgens 'n studierooster en moenie tyd aan 
onbenullighede verspil nie.  

Die volgende vakke word geskryf:

PAT-TAKE
Alle ouers moet asseblief toesien dat hul kinders hulle PAT- en SBA-take betyds volgens die 
sperdatums inhandig. Leerders moet ten minste 70% behaal anders gaan hul dit moet 
oordoen.  Hierdie is 'n maklike manier om die jaarpunt te verbeter.  

SKOOLGELD 2019
Ons doen 'n beroep op alle ouers om asseblief uitstaande skoolgeld en vakfondse te 
vereffen.  Leerders met vakfondse is tans besig met praktiese eksamen en projekte wat baie 
duur is.  Leerders moet asseblief hierdie verpligting nakom voor die praktiese eksamen 
plaasvind.  Vakfondse is soos volg betaalbaar:

Siviele Tegnologie R350    Gasvryheidstudies R320
Elektriese Tegnologie R350                   Dramatiese Kunste R220
Visuele Kunste R500    Verbruikerstudies R320
Rekenaartoepassingstegnologie R220



Ons gee graag vir u weer die skool se bankbesonderhede vir die veilige opsie van 
elektroniese oorbetalings:

Standard Bank Florida:  Tjekrekening nommer:  021140936.  Takkode:  015641.

ONDERWÊRELD

Baie dankie vir die graad 11- en 12-leerders wat op Dinsdag, 13 Augustus 2019 die 

Onderwêreld opvoering (ŉ André Scholtz-produksie) in die skoolsaal bygewoon het.  Dit 

was ŉ ongelooflike leerervaring en gaan leerders baie help met die eksamen.

VLR-KAMP

Die nuutverkose VLR het 'n opleidings- en beplanningskamp vanaf 16 tot 18 Augustus 2019 

bygewoon en dit baie geniet het.  Hulle is baie opgewonde oor hulle nuwe termyn en beplan 

groot dinge vir die nuwe jaar.  Groot dank aan mnre. Johan Botha, Johan Byleveld asook me. 

Junell van Wyk wat die leerders vergesel het.  

GYM
Sportleerders kan voortaan die gym daagliks gebruik indien hul vooraf hul name by mnr. 
Morné Hanekom of me. Di Woolley opskryf en hul tydsgleuf bespreek.  Die gym is vir ons 
leerders van 14:15 - 16:30 gratis beskikbaar.  Maak asseblief gebruik van hierdie 
ongelooflike geleentheid.  Voltooi asseblief ŉ vrywaringsvorm wat op lêer in die 
sportkantoor gehou sal word.  

LENTEDAG

Met die lente in die lug en die natuur wat lewe toon, kan mens nie anders as om te jubel en 

juig nie. Die Florrie Magic is oral duidelik sigbaar en met die nuwe VLR sien ons soos elke jaar 

uit na 'n wonderlike lentedagviering. Dankie Jan-Henrik, Megan, die uitvoerende raad  en 

die hele VLR vir jul reëlings. Leerders kan op Vrydag, 30 Augustus 2019 @ R10.00 gewone 

klere aantrek.  

SELFONE
Geen leerder se selfoon sal voortaan meer deur die skool hanteer of bewaar word nie.  
Indien 'n leerder 'n selfoon iewers moet toesluit of bêre tydens 'n toets of eksamen sal die 
sluitkassies/posbussies daarvoor beskikbaar wees by die kafeteria. Leerders kan 'n 
posbussie huur @ R100 per jaar (R50 sleuteldeposito en R50 huurgeld). 

SENTEPROJEK

Ons jaarlikse senteprojek het op Maandag, 19 Augustus 2019 afgeskop.  Die gelde wat ons 

in, wil ons graag aanwend om die saal mooi te maak en te verf.  Stuur asseblief u kleingeld of 

note in ondersteuning van die projek. (Geen 1c, 2c of 5c word ongelukkig meer aanvaar nie).  



Om as verdere motivering te dien, mag leerders wat 'n VOLTOOIDE lys van R100 teen 
Vrydag, 6 September 2019 inhandig, gewone klere op 6, 13 en 20 September 2019 aantrek.  
Daar sal weer prystrekkings wees deur die loop van die projek.  Die gelukkige wenner van 
R5000 sal op Maandag, 14 Oktober 2019 aangewys word.  Die leerder wat die meeste lyste 
voltooi (minimum ses vol lyste), ontvang R1000 kontant.  Ondersteun asseblief hierdie 
projek.

UITTEKEN VAN LEERDERS

Ouers word versoek om hul kinders nie sonder ŉ grondige rede gedurende skoolure uit te 

teken nie.  Dokters-, spesialis- of tandartsbesoeke moet asseblief, indien moontlik, buite 

skoolure gemaak word.  Baie akademiese tyd gaan verlore.  Leerders mag nie deur 

enigiemand anders, behalwe ouers, uitgeteken word nie.  Indien u verlang dat iemand 

anders u kind uitteken, moet skriftelik toestemming hierdie persoon vergesel.   

TOER NA FRANKRYK
Ons beplan ŉ toer na Frankryk gedurende die Maart-vakansie 2020.  Alle belangstellendes 
kan inligtingsbriewe kom afhaal by Madame van den Berg in O24.  

Kom dwaal saam deur die strate van Parys, drink koffie by ŉ staatkafee en klim die 1760 
trappe van die Eiffeltoring!....  en natuurlik.... “parlez français”.  

Alle skeurstrokies moet teen 31 Augustus 2019 ingehandig wees.

KRUGER WILDTUIN-STAPTOER
Sterkte aan die leerders wat op Dinsdag 27 Augustus 2019 om 03:30 vertrek na die Kruger 
Wildtuin.  Hul sal weer Donderdag, 29 Augustus 2019 om ongeveer 19:00 terug wees by 
die skool.  Dankie aan me. Karin Louw en mnr. Gerhard Koekemoer wat die leerders 
vergesel.

WAGKLASSE:
Daar is lokale waar leerders in die middae hulle huiswerk of leerwerk kan doen, indien hulle 
om een of ander rede by die skool moet wag.  Die klasse is beskikbaar vanaf 14:00 – 16:00.  
Geen leerder mag voortaan voor skool, gedurende die dag of na skool op die wawiel en of op 
die stoepe voor me. Di Woolley se kantoor wees nie.   Dit is steurend vir die personeel en 
skep nie ŉ goeie indruk nie.  
Maandae: Me. B. Nortjé G19
Dinsdae: Me. M. Sorgdrager G35
Woensdae: Me. S. Schlebusch O4
Donderdae: Me. R. Potgieter G21 

SPORT:
Ons doen ŉ beroep op alle leerders om deel te word 
van die atletiekspan.  Ons plaas groot klem op massa-
deelname en wil graag alle leerders die geleentheid bied om deel te neem. 



LANDLOOP
Baie geluk aan die volgende leerders wat op Vrydag, 16 Augustus 2019 deelgeneem het aan 
die D12-liga te La Salle.   

O/14:  Shade Hendriks (2de), Wian Kruger (8ste), Zoe Scheepers (16de), Damian Verster 
(20ste), Anshun Pretorius (25ste).
O/15:  Willeze Laban (1ste).
O/16:  Mia Groenewald (1ste), Denver Kaundule (1ste), Nikita Stoltz (6de), Darren Jacobs 
(7de), Sune Toerien (10de), Ettienne Croucamp (11de), Zané Bekker (15de), Marelize 
Maraz (16de), Zandré Boshoff (19de).
O/19:  Ndivho Mufandilani (2de), Tshiamiso Moncho (3de).

Geluk aan die volgende leerders wat gekies is vir die Roodepoort span.

O/14:  Shade Hendriks, Wian Kruger.
O/15:  Willize Laban, Leo Strydom
O/16:  Mia Groenewald, Nikita Stoltz, Denver Kaundule, Darren Jacobs, Brandon Alberts
O/19:  Ndivho Mufandilani

SKAAK
Baie geluk aan die O/17-skaakspelers wat Saterdag, 17 Augustus 2019 die D12-
kampioenskappe gewen het.  Baie sterkte met Saterdag, 24 Augustus 2019 se Gauteng-
kampioenskappe te Pretoria. 

APCAN SPORTREEKS 
Die ou Coke-reeks is herdoop na die Apcan rugby-reeks en vind op ons sportvelde vanaf 
22 Augustus 2019 tot 7 September 2019 plaas. Hierdie reeks is ter voorbereiding vir die 
NWU-Sportreeks en die Virsekerbeker van 2020. 

NETBAL FAST 5

TOP 20-NABOOMSPRUIT
Ons top 20-atlete gaan vanaf 4 tot 6 Oktober 2019 na Naboomspruit. Die kostes beloop 
R1200.00 per atleet.  Indien enige ouer of ander donateur kan help met moontlike 
borgskappe sal dit waardeer word.  Die atlete gaan by die Jubaweni Kampterrein tuis 
gaan.  

Die span is saamgestel volgens die atlete se ABSA-punte:

Volkop kleur, sny en blaas. 
Volkop Foils, sny en blaas.

Halwe-kop Foils, sny en blaas.
Sny en blaas.

“Olaplex Treatment.” 
“Brazilian Blowwave” + drie produkte.

Matriekafskeid hare en  grimering.
“Brow Wax & Tint.”

“Blowwave Club” R500 vir 4 “Blowwaves” per maand

Ons gaan ook uit na “Venues” vir Troues 



  

AFRIGTINGSKURSUS
Ses van ons personeellede het op Vrydag, 16 Augustus 2019 en Saterdag, 17 Augustus 
2019 ŉ atletiekafrigtingskursus bygewoon.  Baie dankie vir u tyd wat u in ons kinders 
belê.  

BERGFIETS
Op Sondag, 25 Augustus 2019 neem ons bergfietsspan deel aan die bekende “Juma-
wedren” te Marks Parks, Emmerentia.  Indien iemand belangstel om die dag saam met ons 
te kom geniet laat weet asb. vir me. Hermien Steyn.

KRIEKET
Die volgende wedstryde vind plaas:

Donderdag, 22 Augustus 2019 – tweedespan teen Adelaar (weg)
Donderdag, 22 Augustus 2019 – eerstespan teen Trinity (tuis)                  
Saterdag, 24 Augustus 2019 – eerstespan teen Fochville (weg)
Saterdag, 24 Augustus 2019 – O/15-span teen Fochville (tuis)

PRESTASIES:

· Baie geluk aan ons tennisspelers Wynand Conradie (gr. 11), Cobus Conradie (gr. 
9), Claude Pentz (gr. 12) en Robert Badenhorst (gr. 8) wat Roodepoort met 54-0 
spelle gewen het.  Die Florries het hulle opponente behoorlik kis gespeel en 
bloedneus geslaan.  

· Mareli Theart (gr. 10) het drie brons en een silwer medalje verower op 16 
Augustus 2019 vir Vroue Artistiese gimnastiek (Olimpies Intreevlak).  Sy verower 
ŉ algehele derde plek in die Olimpies Intreevlak vir meisies 14 jaar en ouer.   
Baie geluk!

· Baie geluk aan Demi Schroder (gr. 8) wat ŉ A+ verwerf het by die Roodepoortse 
Afrikaanse Kunsvereniging vir skilder.  Sy verwerf ook ŉ diamant- en twee goue-
toekennings vir haar tekenwerk tydens die RACA (Randfontein Arts and Culture 
Association) kompetisie.  Demi het ook op Saterdag, 3 Augustus 2019 
deelgeneem aan mej. Kansa Gauteng-Wes. Geluk, Demi!



ALGEMEEN:

BEMARKING

Groot dank aan mnr. Morné Hanekom, me. Cindy du Toit en ander personeel wat weekliks 

verseker dat ons leerders wat presteer in die Roodepoort Record verskyn.  Alle leerders wat 

presteer, moet hulle name en berigte by me. Ethne Oelofse inhandig vir die Florrie Fokus 

sodat daar foto's van hul geneem kan word vir die koerant en die webblad.  

PARKERING OP SKOOLTERREIN

Indien leerders op die skoolterrein wil parkeer, moet hul in besit wees van ŉ geldige 

bestuurderslisensie.  Met die toon van hul lisensie sal hul naam op ŉ lys verskyn vir almal se 

insae sodat leerders wat wederregtelik op die terrein parkeer, geïden�fiseer kan word.  

Neem asseblief kennis dat parkering op die skoolterrein op eie risiko is.

SKRIFTE EN HANDBOEKE

Ouers word versoek om asseblief weekliks leerders se skri�e deur te blaai en daarin te teken 

en of 'n boodskap te skryf.  Indien u enige probleme opmerk, moet u asseblief die 

vakonderwyser dadelik skakel.  Kyk byvoorbeeld wanneer laas is daar in ŉ skrif gewerk ens.

Handboeke bly die skool se eiendom en moet mooi opgepas word.  Verseker asseblief dat u 

kind se handboeke steeds netjies met dik plas�ek oorgetrek is.  Indien plas�ek stukkend of 

verweer is, versoek ons u vriendelik om die handboeke weer te versterk en nuut oor te trek.  

FLORANT

Indien enige ouer werksaam is by 'n dokter, tandarts, haarsalon, oogarts, naelspesialis, 

apteek, winkel, prokureur, werkswinkels of enige plek waar ons Florante in 'n wagarea kan 

plaas, sal ons dit opreg waardeer.   Die Florant is 'n wonderlike vorm van bemarking om ons 

mooi skool se prestasies die wêreld in te dra.  Vra asseblief u kind om eksemplare by mnr. 

Hanekom se kantoor af te haal. 

KERSMARK

Ons jaarlikse Kersmark vind hierdie jaar op Saterdag, 9 November 2019 plaas.  Vir meer 

inlig�ng om ŉ stalletjie te bespreek, stuur 'n epos aan florida.kersmark@gmail.com.  

Florrie-groete 

JJ KATZKE
HOOF



“Prayer Mee�ng”
Daar is Donderdag eerste pouse Prayer Mee�ng in O31.   Jy's baie welkom! 

CSI (Chris�ans Standing in Florida)
 Daar is Vrydag eerste pouse in O31 CSI.  Mosaïek kom besoek ons. Almal is welkom!    

NUUS UIT DIE MUSIEKDEPARTEMENT
                                   Dit is altyd 'n plesier om 'n nuwe deeltydse onderwyser aan die ouers en
                                   leerders voor te stel.  Ons nuwe saksofoon onderwyser het aan die begin
                                   van die derde kwartaal by ons aangesluit.  Peter Jaspen is 'n saksofoon-, 
                                   hobo- en klarinetspeler en onderwyser.  Hy speel ook as vryskut musikant
                                   in die Johannesburg Filharmoniese orkes wat onder leiding van Richard
                                   Cock staan.  Peter gee ook klas by die Nasionale skool van kunste in
                                   Johannesburg en op 'n Vrydagmiddag hier by Florries.  

‘n Saksofoon is 'n diverse instrument, dit word in klassieke, jazz en ligte musiekwerke gebruik.  
Jy kry vier verskillende �pe saksofone, 'n sopraan, alt, tenoor en bas saksofoon.  Peter rig ons 
studente af in alt en tenoor saksofoon.

As jy graag saksofoonlesse wil neem, kontak die musieksentrum vir meer inlig�ng.

Klerewinkeltye 
URE: 07:00 – 14:00 Dinsdae, Woensdae en Donderdae

UIT DIE PEN VAN DIE HOOFDOGTER:

Liewe Florries

Ek is baie opgewonde oor die jaar wat voorlê en sien uit om saam met die hoof, onderwysers, 
Uitvoerende raad, VLR'e en Florries 'n onvergeetlike jaar aan te pak. 

Aan die Uitvoerende Raad en VLR'e van 2019/2020, baie sterkte met hierdie enorme, tog 
opwindende taak wat voorlê. Kom ons kyk hierdie jaar na mekaar met liefde en deernis, 
moedig mekaar aan en ondersteun mekaar. Die Here het 'n plan en doel met elkeen van ons 
se lewe. Hy het hierdie taak aan ons toevertrou met 'n doel, wat slegs jy en ek kan vervul. 
Sien elke dag as 'n geleentheid om 'n verskil te maak, wees die verskil wat jy wil raaksien! 
Kom ons maak 2019/2020 'n onvergeetlike jaar in Hoërskool Florida se geskiedenisboek!

Ek wil vandag vir elke matrikulant net die beste toewens vir die twee eksamens, asook vir elke 
Florrie vir die res van die kwartaal wat voorlê. Onthou harde werk word ALTYD beloon en 
sukses is die somtotaal van klein pogings wat elke dag herhaal word. Ons Florries bid spesiaal 
vir die matrikulante in hierdie eksamen wat voorlê. Mag julle geseën word met die beste 
uitslae en die vreugde van sukses vir julle harde werk. Baie sterkte!

Liefde
Megan

Peter Jaspen



BELANGRIKE DATUMS:  23 AUGUSTUS 2019 TOT 29 AUGUSTUS 2019

VERJAARSDAE
24 Aug            Mnr. Johan Erasmus
27 Aug            Mnr. Koos Jansen van Vuuren

Van harte geluk. Seënwense word u toegewens.

OPSOEK NA SAAMRY GELEENTHEID
Indien u kan help met vervoer vir ŉ Florrie-leerder vanaf Noordheuwel in die oggend na 
Hoërskool Florida, kontak asb vir Michelle S�ckling – 0619119685.
 




