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Annomart Fourie (graad 12) kyk toe terwyl die Bloemhoffers op Vrydag 28 Mei in stilte voor Rhenish Girls’ High 
School se hek verbystap om blomme neer te lê. Een van ons susterskool se graad 12’s, Memie Nanatakyi, het Dins- 
dagoggend haar eie lewe by die skool geneem. Hierdie tragiese gebeurtenis het opnuut gesprekke oor geestesgesond-
heid en die belangrikheid om daaroor te gesels, hulp te soek en mekaar te ondersteun, aangewakker.
Foto: Stephan Meyer
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Baie dankie aan die leerders wat verantwoordelik 
opgetree het en in isolasie was en/of hulself vir COVID 
laat toets het. Van die 68 leerders wat verlede week 
geïsoleer het, is die meeste weer terug by die skool. 
Dit gaan goed met die leerder wat positief getoets het, 
maar ’n ander leerder het egter positief getoets en is 
ook tans in isolasie.

• Het positief getoets: Twee leerders
• Isoleer as voorsorgmaatreël: Ses leerders

Ons ontmoedig steeds enige sosiale byeenkomste waar ’n groep mense geneig is om 
saam te drom, sonder maskers te kuier en nie op sosiale distansiëring te let nie.

COVID
verslag

As Emma Dafel (graad 9) in één woord 
beskryf moet word, sal dit “selfvertroue” 

wees. Dié borrelende leerder het onlangs 
uitgevind dat sy in Oktober aan die 
nasionale finaal van die jaarlikse Radikale 
Redenaarkompetisie gaan deelneem – iets 
waar selfvertroue ’n vereiste is.  

 Emma, wat in die eerste kwartaal as 
Parel Vallei-leerder vir die kompetisie 
ingeskryf het, het op 3 Mei by die Hoër 
Meisieskool Bloemhof aangesluit en moes 
reeds op haar eerste dag in haar nuwe 
skooluniform ’n redenaarstoespraak vir die 
ATKV-Redenaarskompetisie laat opneem. 

 “My onderwerp was ‘Die toekoms is 
digitaal’ waarin ek meen dat skoolgaan 
soos ons dit ken, se dae getel is,” vertel 
Emma. “Aanlyn onderrig is beslis die rigting 
waarin die onderwys mik. Dis aanpas, of 
agterbly,” sê sy. Sy het hierdie toespraak vir 
Radikale Redenaar se afdeling Afrikaans 
Voorbereid ingeskryf en deurgedring na die 
streeksfinaal.

 Dis egter in die afdeling Afrikaans 
Eksperimenteel waar sy floreer en lewer in 
Oktober haar toespraak by die nasionale 
finaal. “Ek geniet die eksperimentele 
afdeling baie, aangesien ek my eie 
onderwerp kan kies en redelik vrye teuels 
agter die mikrofoon het.” Haar onderwerp 
hier is  “Elke keer as jy moet kies, is daar ’n 
moontlike alternatief.” 

 Selfvertroue is maar een van die 
eienskappe wat nodig is om ’n goeie 
toespraak met sukses te lewer, glo Emma. 

“Die mense wat na my luister, kry ’n goeie 
idee van wie ek is en dit is ’n kardinale deel 
van redenaars – om ’n sterk opinie te lug en 
jou gehoor van daardie opinie te oortuig.” 

Emma deur na finale rondte van Radikale Redenaar

Emma Dafel is slaggereed om haar toespraak by die vol-
gende rondte van Radikale Redenaar te lewer. 
Foto: Stephan Meyer

Kultuurnuus
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Tien graad 12-Bloemhoffers het onlangs 
goeie nuus uit Berlyn, Duitsland, 

ontvang: Hulle het die DSD1-eksamen 
op B1-vlak geslaag. Die leerders is Ella 
Gerber, Thalita Koen, Angelique Nel, Lize 
Pansegrouw, Hildegard Pretorius, Bianca 
Roode, Cheri Snyman, Anine Smit, Gabi 
Sperling en Elsa-Mari van der Watt.

Hierdie eksamen, die Deutsches 
Sprachdiplom, is reeds in November 2020 
afgelê en het onder meer die leerders se 
skryf-, luister-, lees- en praatvermoëns in 
Duits op die proef gestel. B1 is een van ses 
vlakke waarin taalverwerwing gemeet word 
en word as die drempel of intermediêre fase 
beskou.

“Bloemhof administreer jaarliks hierdie 
internasionale eksamen, want dit bied 
aan diegene wat slaag die toegang tot ’n 
Studiumkolleg in Duitsland,” sê me. Marcia 
Combrink, Duitsopvoeder en vakhoof vir 
Derde Tale. Hierdie instansies berei leerders 
wat Duits as ’n tweede of derde taal voor 

om aan ’n Duitse universiteit te gaan 
studeer.

Vier van die leerders, Talitha, Lize, Anine 
en Elsa-Mari, skryf in Augustus vanjaar 
die DSD2. Sou hulle slaag, verleen dit 
outomaties aan hulle toegang tot tersiêre 
studie sou hulle by ’n Duitstalige universiteit 
wou studeer.  

“Duits is nie noodwendig iets wat ek vir 
studiedoeleindes gaan nodig hê nie,” sê 
Lize. “Maar sou ek nagraads aan ’n Duitse 
universiteit wou gaan studeer, is hierdie 
kwalifikasie ’n voet in die deur.” 

Die vraestelle word in Duitsland opgestel 
en antwoordstelle word weer aan die 
Duitsers teruggestuur sodat dit in Europa 
gemerk kan word. Uiteindelik word ’n 
sertifikaat deur die Kulturministerkonferenz 
(Onderwysministerskonferensie) uitgereik 
voordat dit aan die leerders oorhandig word. 

Duitsleerders slaag gesogte eksamen

Agter van links na regs is Gabi Sperling, Lize Pansegrouw, Cheri Snyman, Anine Smit en Hildegard Pretorius. Voor van links 
na regs is Bianca Roode, Ella Gerber,  Thalita Koen en Angelique Nel. (Afwesig; Elsa-Mari van der Watt). Die leerders is gevra 
om slegs vir die foto hul maskers te verwyder. Foto: Stephan Meyer

DSD-eksamen
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JUNIE-ASSESSERING

Daar word nie ’n amptelike eksamen in Junie afgelê nie, maar formele assesserings 
vind tussen 21 Junie en 7 Julie plaas. Hierdie rooster is reeds op die d6 en die digitale 
kennisgewingbord gedeel.

SPORTPROGRAM

Alle hokkie- en netbaloefeninge is tot verdere kennisgewing opgeskort, maar ’n 
sportprogram wat die nuwe reëls en regulasies gehoorsaam, begin op Maandag 31 
Mei. Dié program vind Maandag tot Donderdag tussen 14:30 en 15:30 plaas en die 
oefenrooster is reeds op die d6 en die webwerf gedeel.  

KULTUURPROGRAM

Die koor en a capella-groep se oefeninge word tydelik gestaak totdat dit weer toelaatbaar 
is. Ander kultuuraktiwiteite sal, soos gereël deur die betrokke afrigters, vanaf volgende 
week weer ’n aanvang neem.

kenisgewings
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1. Bloemhoffers stap in stilte vir ’n suster wat te gou stil is – die VRL het hierdie gebaar gereël sodat leerders blomme 
vir die ontslape Rhenisher Memie Nanatakyi buite die skoolhek kon gaan neerlê.
2. Lara Steenkamp (graad 11) bind rose teen Rhenish se heining vir Memie vas. 
3. Me. Jenny King kyk na die blomme wat deur die Bloemhoffers en Rhenish-ouers buite die skoolhekke neergelê is.
4. “There is beauty in breathing” lui een van die boodskappe wat op ’n bord binne Rhenish se skoolgebou saam met 
foto’s en briewe vir Memie aangebring is.
5. Me. Helmien Slabber, Rhenish se skoolhoof, het saam met leerders en personeel buite die skoolhekke gestaan.
Foto’s: Stephan Meyer
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10
ERKEN DAT ANGS NOU HEELTEMAL NORMAAL IS1
• Angs is ’n normale emosie wat ook kan dien as ’n positiewe 

emosie wanneer dit ons waarsku teen gevaar. Dit kan help 
om enige vorm van bedreiging te identifiseer en ons op ’n 
gesonder manier te laat funksioneer wanneer ons onsself teen 
gevaar beskerm.  

• Angstigheid kan aangespreek word deur jouself in beheer te 
plaas, soos om gesonde besluite te neem rakende COVID-19, 
om nie in groot groepe te kuier nie, gereeld jou hande te was, 
nie aan jou gesig te vat nie en jou afstand van ander te behou.  

• Hierdie gevoelens wat lei tot aksies kan bydra om nie net 
jouself veilig te hou nie, maar ander ook.

10wenke
om jou emosionele welstand te bevorder

KRY IETS OM JOU AANDAG AF TE LEI

• Dit is belangrik om te weet dat daar goed is wat binne ons 
beheer is en wat buite ons beheer is.   

• Baie van ons huidige situasie val binne die tweede kategorie, 
naamlik buite ons beheer en dit is ook normaal.  

• Om die onsekerheid te hanteer, help dit om jou aandag af te 
lei deur goeie boeke te lees, ’n ‘feel good’ fliek te kyk, huiswerk 
te doen, ’n aansteekbord te maak, kunssinnig te raak, ens.
eerder as om vasgevang te wees in die daaglikse negatiewe 
nuus.  

2

VIND NUWE MANIERE OM MET VRIENDE TE GESELS 

• Sosiale media is die ideale manier om met jou vriende kontak 
te maak in ’n tydperk waar sosiale afstand toegepas moet 
word. 

• Vind ander kreatiewe platforms behalwe WhatsApp, Instagram 
en Facebook om met jou vriende kontak te maak, mekaar uit 
te daag en om kreatief te wees.  

• Wees doelgerig en skeduleer gereeld ’n afspraak om met ’n 
vriend(in) te gesels.  

• Om mekaar te sien, help om positiewe gevoelens van 
verbintenis te kweek en om eensaamheid af te skud. 

• Om oor jou gevoelens en ervarings te praat, help om te voel 
dat iemand jou wêreld beter verstaan. 

3
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STIMULEER JOU BREIN

• Stimuleer jou brein, dink probleemoplossend en bly skerp.  
• Intellektuele stimulasie het ’n positiewe effek op jou gemoed 

deurdat dit jou help om doelgerig te wees en selfs ’n mate van 
prestasie en bevrediging te gee vir elke werkstuk of taak wat jy 
kon afhandel.

4

ONTWIKKEL NUWE VAARDIGHEDE

• As jy ooit iets nuuts wou doen, soos om ’n nuwe 
musiekinstrument te leer speel, ’n nuwe boek te lees of ’n 
ander vaardigheid wou leer, is dit nou die beste tyd daarvoor.

• Om ’n nuwe vaardigheid te ontwikkel, is ’n produktiewe manier 
om na jou eie psigiese gesondheid om te sien.

5

BEVESTIG DAT JOU GEVOELENS BELANGRIK IS

• ’n Skooljaar is ’n besige jaar propvol verskeie aktiwiteite, 
vriende, sport- en kultuur- en sosiale geleenthede. Om dit alles 
mis te loop, kan baie teleurstellend wees.  

• Die beste manier om hierdie teleurstellings en ander 
gevoelens te hanteer, is om jouself toe te laat om dit te voel.

• Gaan voort en wees hartseer – laat jouself toe om te voel.  
Wanneer jy jouself dit toelaat, sal jy vinniger weer kan herstel 
en aanbeweeg.  Moenie dit onderdruk nie, want dan kan dit 
lei tot toekomstige onderliggende depressiwiteit en ander 
toestande.

• Onthou: “When it comes to having a painful feeling, the only 
way out is through.”

6

GEE OM VIR ANDER ÉN VIR JOUSELF

• Baie tieners ervaar boeliegedrag by die skool en in hierdie tyd 
van onsekerheid en angstigheid weens COVID-19 is dit selfs 
belangriker om vir mekaar om te gee. 

• As jy sien dat iemand geboellie word, reik na hom/haar uit en 
ondersteun hulle. Jou woorde kan ’n groot impak en verskil in 
iemand se lewe maak.

• Indien jy die een is wat geboelie word, gesels met iemand 
daaroor. Dis feitlik nooit goed om net stil te bly nie.

7
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MOENIE VAN FISIESE AKTIWITEIT VERGEET NIE

• Spandeer tyd buite jou huis en geniet die sonlig op jou lyf – al 
is dit vir kort rukkies in die dag. Die vitamien D wat jou liggaam 
vervaardig, is goed vir jou immuniteit en die vars lug is goed 
vir jou gemoed.  

• Doen oefeninge om jou liggaam aan die beweeg te kry. 
Oefeninge help om serotonien af te skei wat een van die 
‘goedvoel’ hormone is. Dit is ook ’n goeie manier om ’n paar 
kalorieë te verbrand.

8

PASOP VIR SOSIALE MEDIA

• Dit is belangrik om ingelig te bly, maar wees versigtig om nie 
álles wat op sosiale media verskyn, te glo nie.  

• Jou liggaam moet hierdie inligting fisies en emosioneel 
verwerk en dit het dus ’n direkte invloed op jou emosionele 
welstand.  

• Nie alle inligting is relevant, betroubaar of gesond vir jou nie 
en kan mens onnodig angstig maak.  

9

WORD STIL EN/OF MEDITEER

• Neem elke dag tyd om stil te word – gebruik hierdie tyd vir 
gebed of meditasie.

• Dit is ’n geleentheid om bewus te raak dat jy deel is van ’n 
groter prentjie.

• Dit is ’n geleentheid om bewus te word van al die voorregte 
wat jy wel het en om daarvoor dankbaar te wees.

10


