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COVID-VERSLAG
Daar is tans 7 leerders wat positief vir COVID getoets 
het en nog 7 leerders wat as voorsorgmaatreël in iso-
lasie is.

Die skool sluit vandag vir die Oktobervakansie en 
ouers word gevra om steeds COVID-gevalle aan te 
meld. Stuur ’n e-pos aan me. Winnie Viljoen (adjunk-
hoof – winnie@bloemhofschool.co.za) én me. Anneke 
van der Merwe (waarnemende departementshoof – 
anneke@bloemhofschool.co.za).

Positiewe gevalle

In isolasie

7 leerders

7 leerders

SKOOL HEROPEN OP 11 OKTOBER

Ons wens ons leerders en personeel ’n wonderlike ruskans toe. Die skool 
heropen weer Maandag 11 Oktober om 07:40. Leerders kan vanaf 07:00 een 
van die volgende ingange vir skandering gebruik: 

• Die vierkanthek
• Die skoliere-ingang
• Die deur by die junior-badkamers
• Die deur langs die personeelkamer

ALGEMENE JAARVERGADERING

Die kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering, wat op Donderdag 21 Oktober 
sal plaasvind, is reeds op die d6 en die digitale kennisgewingbord kommunikeer. Ouers/
voogde word daarin vriendelik uitgenooi om dié vergadering by te woon. 

UITSTAPDAG

Die HMS Bloemhof nooi graag ons graad 12-ouers/voogde uit om vanjaar se Uitstapdag 
by te woon. Dit vind op 22 Oktober tussen 11:00 en 12:00 in die Bloemhof Sentrum plaas 
RSVP asb. elektronies via Google Form by bit.ly/Uitstapdag2021 of via die skakel wat op 
die d6 geplaas is.

MATRIEKFUNKSIE: FOTO’S

Laai foto’s van ons Matriekfunksie hier af:

• Digital Image Warehouse-fotograwe: bit.ly/hmsb_matriekfunksie_DIW
• Skoolfotograwe: bit.ly/hmsb_matriekfunksie_fotos

kennisgewings



Bloemhof Brokkies  |  23 September 2021  |  3

Die funksie is op Woensdag 29 
September in die Bloemhof Sentrum 

gehou en die aand se tema – “Mik vir die 
maan” – is pragtig deur die graad 11-ouers 
uitgebeeld. ’n Reuse staal sekelmaan en 
honderde liggies het bo die dansvloer 
gehang en al het die graad 11-kelners 
sterrekrone gedra, was dit die graad 12’s 
wat geskitter het.

Kykers tuis het vanaf 17:00 op YouTube 
vir die regstreekse uitsending ingeskakel, 
maar ’n baie sterk wind het een van die 
kameras omgewaai en ’n effense vertraging 
veroorsaak. 

Inwoners van Huis Bloemhof kon langs 
die lang, swart tapyt sit en is beloon toe die 
Matrieks vanaf 17:30 begin aankom het, 
selfs al was die wind koud en onplesierig. 

’n Driegangmaaltyd is die aand bedien en 
een van die hoogtepunte was ’n uitvoering 
deur ’n akrobatiese danser: Die staalmaan 
is laat sak; sy het daarop geklim en verskeie 
skouspelagtige toertjies uitgevoer nadat die 
maan weer opgehys is. ’n Optrede deur die 
groep Millennium – oudleerders van ons 
broerskool Paul Roos Gimnasium – het die 
aand afgesluit. 

Die skool wil graag vir me. Elana Kruger 
(graadhoof), me. Martinnet Bonsma 
(voorsitter) en elke graad 11-ouer sowel as 
die leerders wat vanjaar betrokke was, van 
harte bedank. Die Matrieks meen dit was ’n 
onvergeetlike aand – iets waarvan die foto’s 
getuig!

Graad 12’s skitter by Matriekfunksie
Vanjaar se matriekfunksie was nog nie die matriekafskeide van vóór 
COVID nie, maar ondanks die inperkings (en die wind!) het vanjaar se 
graad 12’s by ’n spesiale afskeidsfunksie in stylvolle uitrustings vyf jaar se 
skoolgaan gevier.

Matriekfunksie 2021

Jana Vorster, Elke van Wyk, Bianca Roode, Anika van der Merwe, Lisa Dudley, Ella Gerber, Mia Decinti, Nicolette de Wet 
en Gabi Sperling arriveer.  Foto: Betti Erasmus
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“My liewe matrieks, ek sal altwee my voortande gee om 
hierdie jaar weer te kon beleef. Ek kon dalk nie vir julle eers 
die helfte gee waarvan ek altyd gedroom het nie, maar ek glo 
dat alles in die lewe gebeur soos dit moet. Ek glo dat die plan 
nog altyd was dat ons die matrieks van 2021 moes wees. 
Die manier waarop elkeen van julle mekaar ondersteun 
het, ander se las ’n bietjie ligter gemaak het en nooit die 
handdoek ingegooi het nie, het gemaak dat hierdie jaar nog 
steeds ’n reuse sukses was. 

Dit was en is vir my die grootste voorreg om deel te kan 
wees van die matrieks van 2021. Elkeen van julle het altyd 
verstaan, altyd gehelp en altyd geluister as ek dit nodig 
gehad het. Ek het geweet dat ek altyd op elkeen van julle kon 
staatmaak en dat, wat ook al gebeur, deur elkeen van julle 
hanteer en verstaan sou word. Ek glo ’n mens se karakter 
word bepaal deur hoe jy moeilike situasies hanteer en hoe 
jy met die mense om jou is. As dit waar is, is elkeen van julle 
goud werd. Die manier waarop julle die uitdagings van die 
laaste twee jaar hanteer het en hoe ons mekaar deur dit alles 
ondersteun het, is iets waaroor ek boeke sou kon skryf.

 Waar elkeen van ons paaie van volgende jaar af gaan skei, spreek ek dit oor julle uit dat julle altyd getrou 
aan julself sal bly, dat julle altyd gelukkig sal wees en dat julle ’n lewe sal leef wat jou gelukkig maak. Mag ons 
mekaar oor vyf jaar by die reünie met groot glimlagte en dieselfde trots in ons harte groet.”

Uittreksel uit  
Tia Bruwer se toespraak
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“Ek kan nog soveel herinneringe deel. Interskole, sport, kultuur, die graad 9-kamp, masels-
inspuitings… Ons hoërskoolloopaan was ’n tydperk vol ervaringe en ek sê dankie dat ek dit met 
elkeen van julle kon deel.

Aan die organiseerders van vanaand: Wow, net wow. Baie, baie dankie dat u vanaand vir ons 
moontlik gemaak het. Ek het besluit ek wil nie vanaand uitbrei oor die pandemie nie, want ek dink 
ons wil vanaand aan al die goeie herinneringe 
vasklou. Maar ek wil graag aan die organiseerders, 
onder leiding van tannie Martinet Bonsma, 
dankie sê dat hulle ten spyte van die uitdagings 
van die pandemie, so baie moeite gedoen het 
om vanaand vir ons so spesiaal te maak. Die 
matriekafskeid was nog altyd vir elke matriekleerder 
’n hoogtepunt, en vanaand is nie ’n uitsondering 
nie. Elke matriekleerder het u moeite raakgesien en 
waardeer dit. Baie dankie aan veral Juffrou Kruger 
wat uit haar pad gegaan het sodat elke meisie 
spesiaal by haar matriekafskeid sal voel. Juffrou 
se werksetiek was nog altyd vir almal van ons ’n 
inspirasie en vanaand se sukses is nog ’n bewys 
daarvan.

Daar is nog soveel mense wat ek wil bedank, 
maar dit wil ek vir ‘n ander geleentheid hou. 
Vanaand matrieks, vanaand is vir julle. Baie dankie 
dat ek vir elkeen van julle aan die einde van hierdie 
vyf jaar ware vriendinne kan noem. Elke een van 
die matriekgroep het ’n spesiale merk in my hart 
gelaat en ek is so dankbaar daarvoor. Mag die res 
van julle jaar net mooi herinneringe vir julle inhou.” 

Uittreksel uit Augusta-Mari Derksen se toespraak
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and learn more about our Higher Certificate in Front 
Offi  ce Administration as well as our Advanced Diploma
in Dermal Aesthetics. Please contact us via WhatsApp
to book your viewing time and career discussion.

DISCOVER THE WORLD OF SOMATOLOGY 

9 October 2021
OPEN DAY


