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Deel 'n “Vles van Deernis”
Ons het hierdie jaar Valentynsdag gevier deur te fokus op die waarde van deernis en omgee. Die leerders van 
graad 1 tot 7 het hulle deernis gewys deur hul eie “Vles van Deernis” te maak en aan 'n ander leerder in die klas te 
gee. Die vles het 'n omgee-briefie met 'n kompliment of 'n paar woorde van bemoediging bevat sowel as 'n klein 
soethappie. Die vles was versier en aan die leerders oorhandig op Valentynsdag. 
Die leerders was mal daaroor om 'n omgee-briefie vir hulle klasmaats te skryf en ook veral beïndruk met die briefies 
wat hulle self ontvang het. Die leerders het dus op 'n lekker en kreatiewe manier besef watter positiewe invloed 
omgee en deernis op ander mense kan hê.
Die laerskool personeel wil net baie graag vir die Curro-raad bedank dat hulle ook 'n “Vles van Deernis” gedeel het, 
deur nuwe koffiebekers vir die personeelkamer aan te skaf het. Hulle omgee en aandag aan detail word baie 
waardeer.

Valentynsdag
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Samesang

By Curro Durbanville het ons tyd ingeruim vir 'n weeklikse sangperiode vir graad 1 tot 7.  Ons is baie bevoorreg om 
die talentvolle me. Hattingh en mnr. Luitingh van ons musiekdepartement te hê, wat die begeleiding doen.  Daar 
word gewyde liedere aangeleer en ons oefen ook om ons skoollied en die volkslied met trots te sing.  Ons eerste 
sangperiode was 'n reuse sukses en die leerders het dit terdeë geniet.

Veels geluk!

Rome en Mia is deel van ‘n groep kinders wat genader 
is om vir ons CEO ‘n gelukwensingboodskap op sy 
verjaarsdag te bring.' n Pragtige kindvriendelike 
funksie is deur me Mari Lategan saamgestel en die 
kinders se gesigte het mnr Andries 'n traan van 
waardering laat pik.

Toebroodjieprojek
Curro Durbanville se leerders het die geleentheid 
gehad om toebroodjies uit te deel vir Attie Van 
Wyk Primary en The Valley School se leerders. 
Die Curro-leerders het dit baie geniet en ook 
geleer oor dankbaarheid. Die Toebroodjieprojek 
is 'n groot sukses en ons maak verseker baie 
kinders se harte bly. Dankie vir almal se bydrae 
tot die sukses van die projek.

Beurtkrag Kuns
Hierdie 
pragtige 
kunswerk is 
deur Grace 
Lynch in graad 
4 geskilder. Dit 
was verlede 
jaar uitgestal 
buite die 
kunsklas van 
juffrou Anouk. 
Tot ons spyt 
het dit 
spoorloos 
verdwyn. Enige 
iemand wat 
inligting het, 
laat weet asb. vir juffrou Anouk.

Beurtkrag kry nie juffrou Hanlie se graad 2-klas onder nie! Hulle 
het ‘n slim 
plan gemaak 
om lampies 
saam skool 
toe te bring 
en aan te 
skakel 
wanneer ons 
beurtkrag het.
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Graad 1 - Vlooi se partytjie

Ons graad 1's werk baie hard en is al volstoom aan die gang.  Ons het selfs al begin lees!  Hulle sal ook 
binnekort hul eerste regte “groot skool” leesboekies begin lees.  Voordat dit kan gebeur, het ons eers iets 
om te vier.
Die hoofkarakter in ons leesreeks is 'n seuntjie genaamd Vlooi.  Ons het saam met Vlooi partytjie gehou, 
net soos in die leesboekie.  Ons het 'n spesiale koek gebak met dieselfde  resep as wat Vlooi gebruik het 
– dit sluit bestanddele in soos tamatiesous, graanvlokkies, konfyt, melk, boontjies en suiker!  Juffrou het 
die mengsel in haar toweroond gesit om te bak.  En raai net wat?  Die toweroond het gewerk! Toe die 
graad 1's na pouse terug in die klas kom, het daar 'n heerlike varsgebakte koek op hulle gewag!  Almal 
het heerlik aan Vlooi se koek gesmul.
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Die graad 2's het besluit om in die gees van Valentynsdag 'n 
hele week lank te fokus op liefde en goedhartigheid.  Aan die 
begin van die week het elkeen 'n omgee-opdrag lysie ontvang 
saam met hulle weeklikse huiswerk. Dit sluit takies in soos om 
'n maat 'n drukkie te gee, 'n kompliment vir iemand te gee of 
selfs net vriendelik te wees. Die leerders het ook 
Valentynsdagkaartjies gemaak vir hul families en vir siek 
kinders van die Rooikuis Kinderhospitaal. Die kaartjies sal 
afgelaai word saam met teddiebere wat by ons eie Curro 
Castle ingesamel is. Leerders het ook in die klas die 
geleentheid gehad om hul mening te lug oor wat liefde is. Die 
opinies kan gelees word in die leerders se skryfwerk. Graad 
2-leerders is na afloop van die omgee-week beloon met 'n 
spesiale aansteekwapen.

Die graad 3-klasse het onlangs geleer hoe om 
hulle eie klitsers te maak in die robotikaklas. Die 
juffrouens het gedemonstreer hoe om meringues 
te maak met die hulp van 'n elektriese klister om 
die produktiwiteit te verhoog.

Die graad 3-leerders het hulle ‘kookklas’ geniet, 
waar juffrou Celeste braaf genoeg was om die 
digtheid van die eier te toets. Hulle was baie bly 
dat alles so mooi uitgewerk het en dat hulle later 
in die dag die meringues kon opeet. 

Taal- en wiskundekonsepte was ook deel van 
die les, waar bestanddele en meting behandel 
was. Na hierdie les het die leerders kans gekry 
om hule eie klitsers te maak met behulp van 
ratte   en 'n motor.

Graad 2 se omgee-week

Grade 3 - Robotika
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Die graad RE3-leerders is verras met n 
wonderlike praatjie deur een van ons eie graad 
2-leerders, Gray Jacobs. Hy het ons meer 
vertel van sy troeteldierslang, Viper. Hy het ons 
gewys hoe hy seil en die leerders kon aan hom 
vat en voel. Gray weet baie van slange en het 
die leerders gewaarsku om nie sommer enige 
slang op te tel nie.

Jong Curro Durbanville-leerder maak sy verhoog-debuut 

Ons is baie trots op Caleb Haefele, 'n 7-jarige leerder in graad 
2, wat 'n rol in Puccini se La Bohème  by die Artscape 
aangebied is.
Caleb was op die verhoog by die Artscape tussen 14-22 
Februarie waar hy elke tweede aand as 'n “Boy Super” 'n rol 
vertolk het. Hy speel die kleinseun van die kunstenaar 
Marcello. Caleb se ma, 
Christy Haefele, het ook meegedeel dat hy al van kinds af lief 
is vir die verhoog en eendag 'n rol in die 'Greatest Showman 
2' sal wil vertolk.
Aan hierdie topleerder sê ons: “Caleb- die hemel is nie jou 
limiet nie. Jy is gebore vir die ondenkbare. Welgedaan met 
die vertolking van die rol.”
Diegene wat bevoorreg genoeg is om die mannetjie op die 
verhoog te sien sal sy passie dadelik herken… dit is tasbaar. 

Ons is lief om by Curro Durbanville kreatief te wees 
en om die spasies om ons te ontdek. Ons leer deur 
speel.

Graad R

Baie geluk Caleb Haefele!
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!Khwa ttu is 'n projek wat opgedra is aan die San-
kultuur. Die leerders is verstom om te sien hoe hulle  
kwartaal 1 Geskiedenis in die “regte” lewe lyk.

Die besoek aan die Geelbek Nasionale Park, 

Langebaan-strandmeer,  SA Visserye-museum en 

die Bokkomlaan maak die toer een van bie 

leerders se hoogtepunte van hulle 

laerskoolloopbaan.
Gedurende die besoek aan 
die Weskus-fossielpark het 
die leerders beendere van 
Afrika- diere bv. die Afrika-
beer, renoster en hiëna 
gesien.  Hulle het ook 
wonderlike vriendskapsbande 
gesmee.

Baie dankie aan Ryno Kotze
van RSA Litho wat die CC vir ons 
print. Die graad 3's kon nie wag om
deur die eerste uitgawe van 2020
te blaai nie!

Graad 5 - kAMP
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Op 25 Februarie was ons baie bevoorreg om die BPAS Argitekte by 
ons skool te verwelkom. Die leerders was blootgestel aan die 
realiteit van argitektuur en hoe dié program by die skool die leerders 
van verskeidenheid  vaardighede kan leer. Die program verwys na 
die ‘Real life 4 Kids’-program wat deel van die 
Lewensvaardigheidkurrikulum uitmaak.
Hulle het meer oor die verhouding tussen skaal en die realiteit, 
effektiewe gebruik van beskikbare spasie op 'n erf, ontwerpstyle, 
teksture en kleur geleer. Hierdie vaardighede sal die leerders in staat 
stel om hulle eie modelle en dorpe  te ontwerp en te bou  deur die 
jaar.  
Die demonstrasie en gebruik van die 3D-modelle en  3D-gedrukte 
modelle, 'n vaardigheid waaraan die leerders later in die hoërskool 
aan blootgestel gaan word, het die graad 5-leerders baie opgewonde 
gehad.
BPAS Argitekte het goed met ons leerders gewerk en ons sien uit na 
'n goeie werksverhouding saam met hulle in die toekoms. Ons wil 
graag vir mnr. Landseer Collen ('n laerskool ouer van Curro 
Durbanville) en mnr. Xander Collen (Senior Bemarkingsbestuurder), 
dankie sê vir hulle besoek aan ons  en vir hulle wonderlike bydrae tot 
ons Lewensvaardigheidkurrikulum. Ons doel in 2020 is om ons 
ouers en ander leiers in ons gemeenskap wat betrokke is in die 
besigheidswêreld, te betrek by ons skool, en om vir ons leerders 
nuwe vaardighede en inligting te leer buite die voorgeskrewe 
kurrikulum.

Graad 5 - Real life for kids
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Ons graad 3 tot 7-leerders het vetpret met die 

Idiome-dag gehad. Ons het almal besluit om 'n 

idioom uit te beeld. Die taalonderwysers het 

ook 'n addisonele oefening met die leerders 

gedoen waar hulle 'n idioom moes identifiseer, 

die oorsprong daarvan gaan navors  en dit dan 

in 'n betekenisvolle sin gebruik. Ons het 

verseker nie die pot misgesit nie!

Idiome-dag



Musiek

Koekverkoping

Baie dankie vir die ongelooflike ondersteuning 
van ons musiek- en koorouers met ons 
Valentynskoekverkoping! Dankie vir die 
spesiale moeite met die verpakking en 
versiering van die gebak – die musiekouers is 
beslis bobaas bakkers en baie kunstig! Ons 
het R15 800 ingesamel, wat tot voordeel van 
ons Musiekdepartement en musiekleerders 
aangewend sal word.

9 VOORDELE  VAN  MUSIEKONDERRIG 

Vra jou kind dalk vir klavier-, kitaar-, of selfs saksofoonlesse? 

As jy huiwerig is om daartoe te verbind, hier volg 'n paar voordele van musiekonderrig:

Musiekonderrig
· Bou taalvaardighede
· Verhoog akademiese prestasie
· Verhoog IK
· Leer dissipline
· Ondersteun spierontwikkeling en motoriese vaardighede
· Verbeter sosiale vaardighede
· Ontwikkel 'n gesonde selfbeeld
· Verbeter begrip van kultuur
· Bring vreugde!

 11

Koorkampe

Op 14 en 22 Februarie het die senior en junior 
koor baie suksesvolle koorkampe gehad waar 
daar baie gesing is, maar ook genoeg tyd vir pret 
was!  A lbe i  kore  vorder  fluks  met  hu l 
voorbereiding vir die Tygerbergse Eisteddfod, 
wat gedurende Mei sal plaasvind.

Koorouers moet asseblief die volgende datums 
oophou vir die volgende en laaste baie 
belangrike koorkampe van die jaar:
17 April – Senior koor
18 April – Junior koor
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Ontmoet vir Me Tricia Brink-Jones, nuwe vioolonderwyseres by Curro

Waar was jy op skool en ietsie oor jou gesin?

Ek was in Welgemoed Laerskool en DF Malan Hoërskool. My ouers is baie musikaal so ek het 

grootgeword met musiek (van Bach tot Beethoven). Ek het twee susters (albei musikaal), 

waarvan een musiek gaan studeer het.

Watter instrumente kan jy bespeel?

Viool, klavier, altviool, sang (en ek is besig om die ukulele te leer 

speel). 

Waar en wat het jy studeer?

Ek het musiek aan die Universiteit van Stellenbosch studeer. 

Enige spesiale toekennings en prestasies?

Ek het my Meestersgraad in Musiek in 2014 ontvang en ek het al uitvoerings gelewer saam met 

verskeie internasionale violiste soos Joshua Bell. 

Watter stokperdjies hou jou besig as jy nie musiekonderrig gee nie?

As ek nie ontspan voor die TV nie, oefen ek my viool of sang, maar ek is ook besig om myself 

die ukulele te leer.

Na watter musiek luister jy graag?

Moeilike vraag...alhoewel klassieke musiek altyd my rots sal wees, luister ek ook graag na meer 

populêre, moderne musiek, van popmusiek tot alternatiewe musiek. Die ouer musiek soos 

Roxette en Queen is van my gunstelinge. 

Wat weet baie min mense van jou?

Ek is geweldig geïnteresseerd in die Mediese Wetenskappe, asook Paleontologie. 

Wat wil jy graag by Curro bereik?

Ek wil my kennis van die onderwys verbreed en die Musiekdepartement help uitbrei. Alhoewel 

Curro Durbanville alreeds tot iets fantasties gegroei het, wil ek steeds help dat die kultuur in die 

skool sy volle potensiaal bereik. 
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Sport

Ons swemmers het aan hul eerste gala te 
Bridge House deelgeneem op 13 
Februarie. Hulle het uitstekend gevaar en 
daar is 42 medaljes tussen hulle verower. 
Ons is baie trots op hulle!

Swem

Op Dinsdag 25 Februarie het die o.10 tot o.14-swemmers in 
’n pret aflosgala by Kenridge Primêre skool deelgeneem. Van 
die 32 items het Curro Durbanville 10 x eerste, 3 x tweede en 
2 x derde plekke behaal. 

Op Donderdag 27 Februarie het die o.9 tot o.14 swemmers in  
die Storzner Cup Gala by Milnerton Primêre skool 
deelgeneem. In die aflosse het Curro Durbanville 5 x eerste, 
4 x tweede en 2 x derde plekke behaal. 

Baie dankie aan al ons swemmers vir ‘n suksesvolle kwartaal 
en vir die ouers wat hulle kom aangemoedig het. 

Seuns: 
Medaljewenners 

Goud Silwer Brons 

o.8 Atholl Westraad  rugslag  

o.8 Michael Bright Rugslag en borsslag vryslag  

o.9 Anton 
Nieuwoudt 

Rugslag (nuwe rekord), 
borsslag en vryslag 

  

o.9 Pierre Verbeek   rugslag 

o.10 Jordan Leite   rugslag 

o.11 Adam Daniels Vlinderslag, vryslag en 
rugslag 

borsslag  

o.11 Max Gerbi  Vlinderslag, rugslag en 
vryslag 

borsslag 

o.12 Cameron Jones   vlinderslag 

 

Meisies: 
Medaljewenners  

Goud Silwer Brons 

o.8 Kayleigh Swanepoel   Rugslag  

o.8 Leah Smith   rugslag en vryslag 

o.9 Cara Bam   vryslag 

o.10 Hannah van 
Heerden 

Vryslag  Rugslag en 
borsslag 

o.10 Demi Putter  Rugslag en borsslag  vryslag 

o.12 Emma Lategan    rugslag 

o.13 Jenna Smit   Vlinderslag, rugslag, 
50m-vryslag, 25m- 
vryslag en borsslag  

50m- borsslag 

o.13 Tane Putter  Vlinderslag, 50m- 
borsslag (nuwe rekord ), 
rugslag, 50m-vryslag, 
25m-vryslag  en 25m- 
borsslag (nuwe rekord )  
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Baie nuwe gesiggies het by ons 
Curro-tennisspan aangesluit. 
Damain Bosch neem nou beheer 
van die tennisakademie se 
administrasie. Grant Fry, Karen Fry, 
Petri Strauss, Pieter Boer, Nathan 
Mattysen en BJ Rietveld speel 'n 
groot rol in die handhawing van die 
hoë standaard van ons 
tennisakademie se spanoefeninge. 
Die laerskool het ses spanne vir die 
liga ingeskryf. Hierdie spanne speel 
weekliks wedstryde vir ons skool. 
Die afrigters bied 'n verskeidenheid 
geleenthede vir afrigting vanaf so 
jonk as 4 jaar oud, aan 
spanoefeninge, fiksheidsessies, 
individuele lesse en semi-privaat 
lesse word deur ons skool 
aangebied.

Ons is baie trots op die volgende 
kinders wat hul WP-tenniskleure 
verwerf het: Christof Dreyer, Liné 
Sauerman, Leah Pheiffer, Evan 
Schoeman, Dehan van Deventer, 
Jenna Theron en Milla Kotze. 

Emma Pheiffer, Milla Kotze en 
Dehan van Deventer is verkies tot 
die 'Curro National Tennis Squad'! 
Hierdie is 'n gesogte prestasie en 
ons is baie trots op hulle! 

Tennis

Skaak

Nuwe afrigters

METRO-NOORD  –  SPAN:  GESLOTE DISTRIKUITDUNNE 
Agt-en-twintig Curro skaakspelers het aan die individuele 
skaakuitdunne te Ravensmead sekondêre skool deelgeneem en ons 
is trots om te kan noem dat negentien van hulle op 13, 14 Maart aan 
die geslote uitdunne te hoërskool Fairmont gaan deelneem

PANORAMA SPEELDAG!
Curro Durbanville is weer eens vir dié jaarlikse byeenkoms uitgenooi.  Dit word deur Laerskool Panorama 
aangebied.  Hierdie byeenkoms is 'n geleentheid vir eerste-keer en minder ervare spelerrs om hulle 
wedstrydvaardighede te ontwikkel.  Geen trofeë word uitgedeel nie, maar alle skaakreëls is van 
toepassing.  Welgedaan aan ons Currospelers wie onder me. Dominique Stander se toesig deelgeneem 
het. 

WELGEMOED SKAAKUITDAGING
Curro Durbanville is deur sewe-en-twintig skaakspelers verteenwoordig.  Die byeenkoms het om 07:00 
met registrasie begin met 'n prysuitdeling wat vir 15:30 geskeduleer was.  Spelers moes vir 5 rondtes 
(tempo 30-30), hulle skaakvaardighede toepas om spelers van omliggende skole te klop.  Die hoofarbiter 
was mnr. Ricardo Minnaar. Ons is werklik trots op ons skaakspelers wat van geleenthede gebruik maak 
om hulle vaardighede te ontwikkel.  Ons spelers was onder die toesig van Curropersoneel wat ook op die 
vloer diens gedoen het, nl. mevv. Christine v/d Westhuizen, Carla Kurt en Hilda Bosch.  
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Atletiek

Aristea- atletiekdag

Donderdag 20 Februarie het ons jong 
atlete (onder 7's tot onder 9's) aan die 
jaarlikse grondslagfase 
atletiekbyeenkoms te Aristea Laerskool 
deelgeneem. Ons atlete het baie goed 
gevaar met die uitdunne- meeste het 
onder die topdrie geeïndig. Twee van 
ons o.9-leerders het in die finale 
uitdunne baie bevredigend gevaar.  
Vuyo Ngobeni is eerste in die 50m en 
tweede in die 80m geplaas.  Rosa 
Kanhama is derde in die 80m-item en 
eerste in die 300m-item. Sy het die 
rekord gebreek vir die 300m-item; ons 
is baie trots op haar! Dankie aan al die 
atlete wat deelgeneem het. Julle maak 
Curro so trots. 

Worcester Laerskool Prestige atletiek – 8 Februarie 

Curro Durbanville was weereens genooi om aan die 
Worcester Prestige atletiekbyeenkoms deel te neem.  Ons het 
ons topatlete saam geneem en almal was baie opgewonde. 
Die fasiliteite was mooi netjies en dit was 'n voorreg vir ons 
atlete om teen ander topatlete van die Boland Distrik te 
kompeteer. Ons is regtig trots op ons atlete, wat as 'n span, 
saam tien medaljes verower het. Hier volg 'n opsomming: 

Vuyo Ngobeni: 3de seuns o.9-80m en 2de seuns o.9-     
60m (nuwe rekord)

Roas Kanhama: 3de meisies o.9-80m en 3de dogters o.9-  
60m

Zanne Marcus: 2de meisies o.10- gewigstoot
Daniel Graser: 2de seuns o.12- verspring
Adam Jacobs: 3de seuns o.12-150m
Liani Bezuidenhout: 2de meisies o.13 75m-hekkies
Leyla Wagner: 1ste meisies o.12-800m, 3de meisies 
o.12-verspring

Ons wil graag ons dank betoon aan Laerskool Worcester vir 
die wonderlike geleentheid om te kon deelneem, asook ons 
atlete wat daar was.  Ons hoop ons kan weer volgende jaar 
deelneem en ons resultate verder verbeter.
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