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Die Saad

'n Suksesvolle ou Christen sakeman moes ‘n opvolger vir sy besigheid aanwys.  In plaas 
daarvan om een van sy direkteure of sy kinders aan te wys, besluit hy om dit op 'n 
ander manier te doen.

Hy roep al die jong bestuurders van sy maatskappy bymekaar. “Tyd is besig om vir my 
uit te loop en ek moet 'n nuwe uitvoerende hoof vir die maatskappy aanwys,” sê hy. “Ek 
het besluit om een van julle te kies.”

Die jong bestuurders was almal geskok. “Ek gaan vandag aan elke een van julle 'n saad 
gee – 'n baie spesiale saad. Ek wil hê julle moet die saad plant, water gee, mooi versorg 
en oor 'n jaar van vandag af sal ek die plante beoordeel en die volgende uitvoerende 
hoof aankondig.”

Een van die bestuurders, Louis het dan ook so sy saad ontvang.

Hy het huis toe gegaan en baie opgewonde aan sy vrou die hele storie vertel. Sy het 
baie entoesiasties hom gehelp om 'n pot te kry, grond en kompos gemeng en hy het die 
saad geplant.

Elke dag het hy getrou water gegee en dopgehou of die saad nog nie ontkiem het nie.  
Na ongeveer drie weke het sommige van die ander jong bestuurders begin praat oor 
hul sade wat al begin uitloop. Louis het voortdurend na syne gekyk, maar daar was nie 
'n teken van 'n uitloopseltjie nie.

Drie weke, vier weke, vyf weke het verbygegaan, maar nog steeds niks nie. Teen dié tyd 
praat almal al van hul plantjies en hoe goed hulle groei, maar Louis het nog nie eens 'n 
plant nie.  Hy het soos 'n volslae mislukking gevoel.

Ses maande het verbygegaan – maar steeds is daar niks in Louis se pot nie. Hy het 



sommer geweet hy het sy saad laat doodgaan. Al die ander het al jong boompies en lang plante, 
maar hy – niks. Louis het maar liewers niks aan sy kollegas gesê nie, want sy mislukking om sy saad 
aan die groei te kry, was ‘n geweldige teleurstelling.   Hy het ten spyte daarvan steeds aangehou 
om getrou die grond in die potjie water en kunsmis te gee – hy wou so bitter graag gehad het dat 
sy saad moet groei.

Uiteindelik het 'n jaar verstryk en al die jong bestuurders het hulle pragplante na die uitvoerende 
bestuurder vir beoordeling gebring.  Louis het vir sy vrou gesê dat hy nie eens sy leë pot gaan 
saamvat nie, maar sy het by hom aangedring dat hy dit wel moet saamvat en eerlik moet wees oor 
wat gebeur het.

Hy neem sy leë pot saam na die raadsaal. Toe hy daar aankom, is hy uit die veld geslaan oor die 
groot verskeidenheid van plante wat al die ander jong bestuurders aan die groei gekry het. Hulle 
was pragtig – in alle vorme en kleure. Louis sit toe maar sy leë pot op die vloer neer en baie van sy 
kollegas lag hom uit. 'n Paar ander voel baie jammer vir hom.

Toe die uitvoerende bestuurder daar aankom, gaan sy oog vinnig oor die hele vertrek terwyl hy al 
sy jong bestuurders groet.

“Mense, watter pragtige plante, bome en blomme het julle nie laat groei nie,” sê die uitvoerende 
bestuurder.

“Vandag sal een van julle aangewys word as die nuwe uitvoerende bestuurder!”

Skielik merk die uitvoerende bestuurder vir Louis op agter in die raadsaal met sy leë pot. Hy gee 
toe sy finansiële direkteur opdrag om Louis na vore te bring.

Louis was verskrik en het by homself gedink:  “Die uitvoerende bestuurder weet nou ek is 'n 
mislukking en gaan my ontslaan!”

Toe hy voor by die uitvoerende bestuurder kom, vra dié vir hom wat met sy saad gebeur het. Louis 
vertel hom toe die storie hoe hy gereeld vir die saad gesorg het maar niks wou help dat die saad 
uitloop en groei nie.

Die uitvoerende bestuurder vra toe vir almal om hul sitplekke in te neem behalwe vir Louis. Hy 
kondig aan:  “Hier is julle volgende Uitvoerende Bestuurder! Sy naam is LOUIS!”

“Presies een jaar gelede in dieselfde vertrek het ek vir elkeen van julle 'n saad gegee. Ek het vir julle 
gesê om die saad te plant, water te gee, te versorg en dit oor 'n jaar vir my te bring.   Maar ek het al 
die sade gekook.  Hulle is dood.  Dit is nie moontlik vir hulle om te groei nie.”

“Almal van julle, behalwe Louis, het vir my bome, plante en blomme gebring. Toe julle sien dat julle 
saad nie uitloop en groei nie, het julle die saad wat ek julle gegee het met 'n ander saad vervang. 
Louis was die enigste een met wat moed en eerlikheid gehad het om aan my 'n pot te bring met die 
saad in wat ek hom gegee het. Daarom is hy die een wat die volgende Uitvoerende Bestuurder sal 
wees.”

As jy eerlikheid plant, sal jy vertroue oes.



As jy goedheid plant, sal jy vriende oes.
As jy nederigheid plant, sal jy grootheid oes.
As jy volharding plant, sal jy tevredenheid oes.
As jy oordenking plant, sal jy perspektief oes.
As jy harde werk plant, sal jy sukses oes.
As jy vergifnis plant, sal jy versoening oes.
As jy geloof in Christus plant, sal jy verlossing oes.

Dus wees baie versigtig wat jy nou plant; dit sal bepaal wat jy later gaan oes. 

Seënwense! 
 
PERSONEELSAKE:
Baie sterkte aan mee. Amanda Kruger en Ansa Steenkamp wie se eggenotes siek is.  
Ons dink ook nog daagliks aan me. Louise Badenhorst wat na haar operasie aansterk.
Een van ons algemene assistente, Johannes, sterk in die hospitaal aan nadat hy lelik met petrol 
gebrand het.  Die ongeluk het na-ure plaasgevind.  

GELUK
Baie geluk aan mnr. & me. Hanekom met hul pragtige dogter wat op Woensdag, 14 Februarie 2018 
gebore is.  Mag sy vir julle groot vreugde bring.

LEERDERSAKE:

AANSOEK VIR ID-KAARTJIE
Die Departement van Binnelandse Sake sal op Saterdag, 17 Februarie 2018 beskikbaar wees vir 
leerders wat aansoek wil doen vir hul ID-kaartjies.
Die leerders moet deur hul biologiese moeder na die kantore van Binnelandse Sake in Roodepoort 
vergesel word en moet die volgende saamneem:  oorspronklike geboortesertifkaat en moeder se 
ID-dokument.  Geen foto's word benodig nie.  Die eerste aansoek vir die ID-kaartjie is gratis.  
Leerders moet reeds 16 jaar oud wees om aansoek te kan doen. 

DEBAT

Groot dank aan die interne Bekgeveg debat wat op Maandag, 12 Februarie 2018 plaasgevind het.  
Dankie aan elke leerder wat ook op dié gebied met hul talente woeker.  

VALENTYNSOKKIE
Groot dank aan al die leerders wat die sokkie op Woensdag, 14 Februarie 2018 bygewoon het.  
Dankie vir die VLR, voogde en ander personeel wat toesig gehou het.  

KOORKAMP
Die jaarlikse koorkamp vind vanaf 16 tot 18 Februarie 2018 te Hoër Volkskool Heidelberg plaas.  
Leerders vertrek 14:30 vanaf die hoofhek en arriveer weer op 18 Februarie 2018 om 13:00.   Baie 
sterkte.  Ons weet julle sal dit baie geniet.  

SKAAKTOERNOOI
Ons top 12 skaakspelers gaan op 23 en 24 Februarie 2018 aan ‘n toernooi in Bloemfontein by Grey 



College deelneem.  Daar is spanne van oor die hele Suid-Afrika wat meeding.  Leerders vertrek op 
Vrydag, 23 Februarie om 07:00 vanaf die skool.

JUNIOR VLR
Graad 9 tot 11 VLR-inhuldiging het tydens die saalopening op Maandag, 12 Februarie 2018 
plaasgevind.  Die graad 8-VLR verkiesing vind plaas op Donderdag, 15 Februarie 2018 plaas en sal 
op Maandag, 19 Februarie 2018 tydens die saalopening ingehuldig word.  

TOETSE
Die toetse wat vir Donderdag, 15 Februarie 2018 geskeduleer is, skuif na Woensdag, 21 Februarie 
2018.  Verseker asseblief dat u kind deeglik vir elke toets voorberei.  Onthou om volgens ‘n  
studierooster te studeer.  

KLAGTE EN GEDAGTE
Ek nooi weer alle leerders uit om asseblief van hierdie sisteem gebruik te maak om jou stem te laat 
hoor.  Plaas ?  briefie in die boks by me. Ilse le Roux.   Ek lees hierdie briewe persoonlik en verseker 
elke Florrie dat daar aan elke klagte of gedagte aandag geskenk sal word.  

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.
Maandae:  Me. M Viljoen B1
Dinsdae:  Me. E. Blignaut O31
Woensdae:  Me. S. Schlebusch O4
Donderdae:  Me. M. Sorgdrager G35

SKOOLROOSTERS
Verseker asseblief dat u kind se skoolrooster in sy / haar dagboek vasgeplak is.  
Die oordruk van verlore rapporte / roosters sal R10  beloop.  Dit is betaalbaar by me. Elke Jansen of 
me. Ethne Oelofse  in die administratiewe kantoor.

BERADINGSKANTOOR
Leerders kan van die beraders by die skool, me. Dannilie Oosthuizen, mnr. Jaco Oosthuizen of me. 
Bianca Ehlers gebruik maak.  Kontak mnr. Johan Botha in O28 vir afsprake.

HARTSEERNUUS
· Tyrone Nieuwenhuizen (gr. 12) se oupa is oorlede.  
· Justin en Tanitha Prinsloo (gr. 11) se oupa is oorlede. 

Ons troos en simpatie aan hierdie gesinne en hul naasbestaandes.

SPORT:

PRESTIGE ATLETIEK
Baie dankie aan elke atleet wat hierdie week sy of haar beste op die atletiekveld gelewer het.  Ons 
het groot waardering vir die ure se oefening en opoffering.  Om deel te kon wees van die 
wonderlike gees op die pawiljoen was ?  ervaring wat elke Florrie nooit sal vergeet nie.  Florries, 



 
 
 

julle het pragtig gelyk en julle gees was aansteeklik.  

Baie, baie geluk met die wen van die geesbeker – julle verdien dit en ek is ontsettend trots op julle.  
Baie dankie aan elke dirigent, mee. Audrey van Heerden, Aneen du Plessis en mnre. Danré van der 
Spuy en Landru Ehlers wat julle aangemoedig en afgerig het.

Baie dankie aan me. Talita Niemann en die Florrie-meisies vir die puik vertoning tydens dié 
byeenkoms.  Julle was ongelooflik! Spesiale woord van dank aan me. Di Woolley en elke 
personeellid wat hard gewerk het om van die 34ste Prestige byeenkoms weereens ‘n reuse sukses 
te maak. Florries is ‘n span om op trots te wees!

INTERHOËR
Interhoër vind op Maandag, 19 Februarie 2018 plaas.  Alle leerders moet asseblief hierdie 
byeenkoms bywoon.  Graad 8-leerders is verplig om te gaan.  Busse vertrek 07:45 en sal weer om 
19:00 by die skool arriveer.  Leerders moet asseblief ‘n kospakkie, genoeg water, sonroom en 
sakgeld saamneem.

Dit is met groot hartseer dat ons graad 11-leerders nie belangstel om die atletiekbyeenkomste by 
te woon nie.  Daar was Vrydag met die Prestige byeenkoms tot 13 van 30 leerders in klasse afwesig.  

Ouers moet hul kinders daarop wys dat geleenthede soos dié ‘n lewenservaring is en as dit verby is, 
is dit verby!  Jy is net een maal jonk. Ons doen weer ‘n beroep op ons ouers om asseblief hulle 
kinders aan te moedig om die Interhoër op Maandag, 19 Februarie 2018 in Sasolburg by te woon.  
Indien leerders nie die interhoër bywoon nie, sal daar ‘n skoonmaakprogram by die skool wees vir 
die leerders wat agterbly.  Dit is ‘n gewone skooldag en leerders moet teenwoordig wees.  

ATLETIEK ROODEPOORT
Die Roodepoort atletiekbyeenkoms vind in Ruimsig op Donderdag, 15 Februarie 2018 plaas.  Busse 
vertrek om 07:00 en sal weer 14:00 by die skool arriveer.  

ATLETIEK GEESVANG
Ons geesvang vir die Interhoër vind plaas op Donderdag, 15 Februarie 2018 om 13:00.

EERSTESPAN KRIEKET
Dagboek asseblief die volgende belangrike datums:
14 Februarie 2018 Fourways (weg)
15 Februarie 2018 Trinityhouse (weg)
21 Februarie 2018 Linden (weg)
22 Februarie 2018 Dobsonville (weg)
28 Februarie 2018 Sal bevestig word
7 Maart 2018Crawford Sandton (weg)
14 Maart 2018Sal bevestig word

SKAAK
Baie geluk aan die skaakspan wat 13/3 teen Tulip High School wen.  Ons is trots op julle.

FIETSRY
Op Saterdag, 10 Februarie 2018 het twintig van ons leerders aan die Jackal Dash wedren 



deelgeneem.  Nathan Botha het ‘n derde plek verower in sy ouderdomsgroep.  Baie geluk, ons is 
trots op elkeen van julle!  Dankie aan ons drie flukse ouers wat ook deelgeneem het.  
Baie dankie aan al die ouers vir jul ondersteuning en toewyding.  
 
MIDMAR
Dana Janse van Vuuren (7 myl), Simoné van Staden (7 myl) en Keegan Oliver (8 myl) het aan die 
Midmar myl op 10 en 11 Februarie 2018 deelgeneem.  Dana en Simoné het albei 7 sewe myl 
geswem en Keegan was deel van “8 mile club” wat swem en geld insamel vir liefdadigheid. Keegan 
het 8 myl geswem in 5 uur en 5 minute.  Die dogters se vinnigste myl was in item 5 met Keegan  
0:33:45, Simoné 0:34:36 en Dana 0:40:20.

Baie, baie geluk.  Florries is trots op ons talentvolle swemmers. 
 
GIMNASIUM
Leerders word aangemoedig om die gimnasium na skool van 14:00 – 16:45 gratis te gebruik.  
Dankie aan die leerders wat hierdie fasiliteit positief aanwend om so hul lewenstyl en 
sportprestasie te verbeter.

PRESTASIES:

Baie geluk aan die volgende leerders met hul mooi prestasies:

· Shaeleigh Buys (gr. 9) het aan die “Summer Heat” talentkompetisie deelgeneem in die 
Drama en Model kategorie.  Sy is gekeur om aan die Nasionale finale rondte in Desember 
2018 deel te neem.  Baie geluk!  

· Baie geluk aan Tino Swanepoel wat 'n goue medalje by die Top 15-byeenkoms verower 
het met 'n pragtige sprong van 7,05m in die verspring.  Jaliesha de Beer verower 'n silwer 
medalje in die diskus met 33,27m.  Skitterend, julle twee!

ALGEMEEN:

TERREIN
Daar word baie hard gewerk om ons terrein en geboue altyd netjies, skoon en versorg te laat 
voorkom.  Groot dank aan die werkers wat daagliks die ekstra myl loop.  Die tuine by die robot op 
die hoek van Louis Botharylaan en Havengastraat is verwyder en met gras vervang om die 
onderhoud en waterverbruik te verminder.  Groot bome wat omgewaai het,  is opgesaag en 
verwyder.  Die Sporthek is weer geverf en verfraai.  Baie dankie vir mee. Ciska Möhlen en Ansa 
Steenkamp wat die tuine by die hoofingang verander en nuwe plante geplant het.  

MUSIEKSENTRUM “HIGH TEA”
Die musieksentrum bied op Saterdag, 3 Maart 2018 om 09:30 ?  “High Tea” in ons skoolsaal aan.  
Die Florida Simfonieorkes en Musici soos onder andere Zanta Hofmeyr en Charl du Plessis,  sal 
optree.  Bespreek asseblief u plek by me. Tina Langley (0834775467) of me. Bets Swanepoel 
(0839889661).  Kaartjies beloop R100 per persoon.  

Dames wat bereid is om as gasvrou op te tree en ‘n tafel te dek, kan me. Bets Swanepoel kontak.  
Adverteer asseblief hierdie spoggeleentheid by al u vriende.  Dit is voorwaar ‘n geleentheid om nie 
mis te loop nie.  



  

BEHEERLIGAAMVERGADERINGS
Die laaste vergaderings vir die huidige Beheerliggaam (Finansiële- en Beheerligaamvergadering) 
vind onderskeidelik op 20 en 22 Februarie 2018 plaas.

VERKIESING VAN DIE BEHEERLIGGAAM VIR 2018 – 2020 
EN WINTERSPORT INLIGTINGSVERGADERING:   5 MAART 2018

Die verkiesing van die nuwe Beheerliggaam vir 2018 tot 2020 vind op 5 Maart 2018 plaas.  Dit is 
uiters belangrik dat ons ‘n kworum ouers teenwoordig het en daarom sal ons ook tydens hierdie 
aand ‘n wintersport inligtingsvergadering hou.  Ons doen ‘n beroep op ALLE ouers en in besonder 
alle hokkie-, rugby-, netbal-, fietsry-, krieket-, skaak-, muurbal-, landloop-, golf-, skyfskiet- en 
tennisouers om hierdie belangrike vergadering by te woon.  Ligabepalings, sportreeksreëlings, 
medies, fisio, busvervoer, sportdrag en toeskouergedrag sal hanteer word.  Alle afrigters sal tydens 
hierdie vergadering aan ouers voorgestel word.
Leerders wie se ouers hierdie vergadering bywoon, sal ook ‘n kaartjie ontvang waarmee hul 
toestemming sal hê om op Vrydag, 9 Maart 2018 gewone klere aan te trek.
Ouers moet asseblief hul ID-dokumente saambring aangesien inligting op SASAMS geverifieer en 
kontroleer moet word.  
Byvoorbaat dank aan elke Florrie-ouer wat hierdie uiters belangrike aand sal bywoon.

ROODEPOORT RECORD
Groot dank aan elke ouer, onderwyser en leerder wat saam met die bemarkingspan elke week 
verseker dat daar ‘n berig in die Roodepoort Record, op die webblad en in die Florrie Fokus geplaas 
word.  Florries, kom ons maak dit ons werk om foto's en berigte na die skool te stuur om sodoende 
aan elke Florrie-leerder erkenning te kan gee.

TWEEDEHANDSE BAKKIE
Die skoolbestuur is dringend op soek na ‘n goeie tweedehandse bakkie teen ?  baie billike prys om 
op die skoolterrein te gebruik.  Ons moes van ons baie bekende geel bakkie ontslae raak omdat dit 
totaal verslete was.  Die bakkie word hoofsaaklik gebruik vir die aanry van sportapparaat en 
asblikke.  

SIMFONIEORKES OEFENING
Daar vind weekliks elke Dinsdag simfonieorkes oefening in die hotelskool plaas.  Baie dankie aan 
elke musikant se toewyding en harde werk.  Ons sien met groot verwagting uit na die High Tea 
optrede op Saterdag, 3 Maart 2018.  

BEHOEFTIGE LEERDERS
Twintig behoeftige leerders ontvang elke dag ‘n kospakkie en ietsie om te drink by die skool.  Indien 
daar enige ouers is wat ons hiermee wil help, kan u mee. Elize Coetzee of Ilse le Roux in die 
algemene kantoor kontak.
Dankie vir die ouers wat reeds betrokke is.

GEDEELTELIKE SKOOLGELDVRYSTELLING
Aansoekvorms om gedeeltelike skoolgeldvrystelling kan by me. Thea Fourie in die finansiële 
kantoor afgehaal word.  Aansoeke sluit môre, 16 Februarie 2018.  Aansoeke moet vergesel wees 
van alle nodige stawende dokumentasie om die onderhoude wat op 28 Februarie 2018 met ouers 
gevoer gaan word, te vergemaklik.



Geen laat aansoeke kan egter later die jaar oorweeg word nie omdat daar slegs 'n sekere bedrag 
hiervoor begroot word.  
Let wel:  Indien daar gedeeltelike skoolgeldvrystelling aan ouers toegestaan word, moet hierdie 
bedrag by die betalende ouers verhaal word.  

So dink asseblief mooi as u aansoek doen omdat ander ouers vir u skoolgeld moet instaan.  

Gesëende week.

Florriegroete.

JJ KATZKE
HOOF

CSI Florida : Christians Standing in Florida

Ons nooi jou om Vrydag eerste pouse na O31 om te kom deelneem aan die CSI Florida-aksie!  
Braam Smith kom kuier by ons. 
 
“Prayer Meeting”

Daar is Donderdag eerste pouse Prayer Meeting in O31.  Jy's baie welkom! 

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

TENNIS
Alle leerders (graad 8 tot 12) wat tennis kán speel, word uitgenooi om deel van die 
tennis-“magic” te word! Oefentye:  Dinsdae 14:30 – 15:30 vanaf 20 Februarie 2018
Plek:  Florida Park Tennisklub

Stof jou raket af, trek jou tekkies aan en kom raak van onnodige stres op die tennisbaan ontslae!

UITSLAE VAN DIE PRESTIGE ATLETIEKBYEENKOMS OP 9 FEBRUARIE 2018

1ste Plek
Tino Swanepoel So/19 110mH 14.65s
Levandré Horne So/16 Verspring 6,35m
2de Plek

Levandrè Horne So/16 200m 22,76s
Brandon van Heerden So/19 Hoogspring 1,85m
3de Plek

Abraham Claassens So/14 200m 25,25s
Jaliesha de Beer Do/19 Diskus 34,04ms
Tino Swanepoel So/19 Verspring 7,11m
Claudia Aggenbach Do/17 Gewigstoot 11,89m



UIT DIE PEN VAN DIE HOOFDOGTER:

Liefste Florries 

Baie dankie vir elkeen van julle wat op julle eie manier deel was van ons uitstekende Prestige 
byeenkoms.  Ek het nie vir een oomblik getwyfel nie...   dankie dat ons weer die Geesbeker huis toe 
kon bring!
Ons sien met groot opgewondenheid en verwagting na die Interhoër uit.
Baie sterkte vir die week wat voorlê.  Wees die beste Florrie wat jy kan wees!

Liefde.
Kaysha

BELANGRIKE DATUMS:  16 FEBRUARIE TOT 22 FEBRUARIE 2018

VERJAARSDAE
16 Februarie Me. Bets Swanepoel
19 Februarie Me. Amanda Kruger

Van harte geluk. Seënwense word u toegewens.

ROLSTOEL-LIEFDADIGHEIDSPROJEK

Onthou asseblief om die plastiekseël wat gebruik word om brode te seël, soos met die Albany
en Sasko-brode, skool toe te stuur.   Ons is besig om 'n verskil vir ander te maak met dié
projek!  Ons stuur al die seëls na “Ons Huis Tehuis vir Bejaardes”.  Stuur gerus die 
broodseëls na die kantoor vir aandag:  Ethne Oelofse.

Vr 16 Feb Koorkamp: Heidelberg
CSI

Sa 17 Feb Koorkamp: Heidelberg
Skyfskiet:  interhuis

So 18 Feb Koorkamp: Heidelberg

Ma 19 Feb Interhoër:  Sasolburg

Di 20 Feb Simfonieorkes oefening (onthaallokaal) 18:00 – 20:00

Wo 21 Feb Toetse:
Gr. 8  Duits/Frans
Gr. 9  Wiskunde
Gr. 10 Toerisme
Gr. 11 Gasvryheidstudie/Ekonomie
Gr. 12 Afrikaans

Do 22 Feb Toetse:
Gr. 8  Afrikaans
Gr. 9  Skeppende Kunste (DMV)
Gr. 10 Geografie
Gr. 11 Toerisme
Gr. 12 Lewenswetenskap
Prayer Meeting



Mans SnyR100

Vrouens Snyen BlaasR200

Vol kop kleur Kort hare R300
Medium hare R450
Lang hare R550

Halwe kop Highlights Kort hare R250
Medium hare R350
Lang hare R450

Full set Acrylic with tips R270
Acrylic / Gel overlays R230
Gel toe overlays R130

Matric Farewell Packages 

Brazilian Blow waves

Olaplex

Make –up

Brow wax + Tint

Ontdekkers weg Florida 
Park 

Amanda 
079 498 7711

Charise
073 002 1090   



 

    

   

 



Carina van Vuuren
Opvoedkundige Sielkundige

Evaluerings, Terapie, Vak- en Beroepsleiding,

Mediese Fonds Tariewe.

148 Market str. h/v Sewendelaan, Fairland

084 563 8334

011 431 3676
carinavanvuuren@gmail.com
www.exceptional-living.co.za

PETRUS VAN DER MERWE WISKUNDE
VAKONDERSTEUNING – MENTORSKAP  -  STUDIELEIDING

Moenie wag vir eksamenuitslae nie.   Kry nou die agtergrond om in wiskunde en 
wetenskap te presteer, met studiemetodes wat NOU 'n verandering aan al jou vakke 

en uitslae sal maak!
 

Petrus van der Merwe
Tel: 011 472 4563 of sel 082 773 1303


