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Internasionale Boekedag prettig gevier

Op 23 April is Internasionale Boekedag gevier en die Mediakomitee het leerders en opvoeders uitgenooi om vandag 
soos enige fiktiewe karakter aan te trek. Die Bloemhoffers se kreatiwiteit het boekdele gespreek – kyk gerus op ons 
sosiale kanale na nog foto’s!  Foto:  Stephan Meyer.
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Oudleerder terug in die klas
Andréa van der Merwe (matriek 2015) was nie jou tipiese 
Bloemhoffer nie.  “Ek het elke oomblik van skool gehaat. 
Behalwe toneel. Dit was my saving grace,” sê sy. Vandag is 
dié oudleerder weer terug in die klas en steeds besig om 
te leer:  Sy is ’n proefstudent wat hoop om binnekort ’n 
opvoeder te word. 
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Andréa, dit is regtig lekker om jou weer te 
sien. Het jy ooit gedink jy sal terug wees?
Nee, die dag toe ek my laaste vraestel geskryf 
het, wou ek my vlerke sprei en só ver moontlik 
van die “Bloemhof-boksie” wegkom. Ek was 
regtig nie die tipiese Bloemhoffer nie.
 
Jy het destyds nooit ’n geheim daarvan 
gemaak dat skool nie vir jou altyd lekker 
was nie. Wat het ná skool verander?
Ek dink die keerpunt was toe ek begin vra het 
vir wie ek goed doen. Ek het op skool gevoel 
ek doen alles vir iemand anders. Was dit vir my 
ouers? My onderwysers? My vriende? Ek het 
nooit gevoel ek doen dit vir myself nie. Toe ek 
in 2018 besluit het om te gaan studeer, het ek 
geweet ek doen dit omdat ék dit wil doen. Vir 
myself. Ek het ook my eerste jaar self betaal. 
Ek het steeds gewerk, daarom was Unisa vir 
my ’n goeie opsie.
 
Wat het jy ná matriek gaan doen voordat jy 
gaan studeer het?
Ek het reeds van 13-jarige ouderdom in 
restaurante gewerk, so dit was nie vir my 
vreemd om ná skool ’n kelner te wees nie. Ek 
het geleer dat vryheid ook met ’n prys kom: 
Skielik moes ek beter met my geld werk, maar 
ek kon dit nie altyd regkry nie. In 2018 het ek 
besluit om deur Unisa BEd te studeer. Ek het 
op Afrikaans, Engels en Sielkunde besluit sodat 
ek tale en LWO kan gee.
 
Waarom het jy op opvoedkunde besluit?
Ek het ’n gróót liefde vir tale en het ná 
my eerste jaar ’n beurs gekry wat my die 
geleentheid gebied het om onderwys te studeer. 
Ek het egter nooit gedink ek sal teruggaan 

skool toe nie, so opvoedkunde was nooit hoog 
op my belangstellingslys nie. Dit was altyd net 
’n plan B. In my derde jaar – die berugte 2020 
– het dinge egter verander toe ek moes gaan 
proef. Hoe proef jy vir kinders wat nie in die 
klas is nie? Laerskool Eikestad het my egter 
die geleentheid gebied om met die graad 7’s te 
werk. Ek wonder of die graad 9-Bloemhoffers 
my herken.
 
So jy het van die ervaring gehou?
Dit was verskriklik positief. Ek het in ’n kort 
tydjie baie geleer en tot die besef gekom 
dat ek eintlik ’n liefde vir kinders het. Toe ek 
observasie gedoen het, was dit vir verskeie 
vakke, maar ek het Engels gegee en probeer 
om orals uit te help. Ek het byvoorbeeld 
gehelp om NW-eksperimente op te stel. Die 
mentorjuffrou het daarna vir my ’n baie mooi 
e-pos gestuur waarin sy my gerus gestel het. 
Dit was vir my ’n bevestiging dat ek op die regte 
pad is.
 
Waarom wéér Bloemhof?
Ek het gekies om hierna toe te kom. Ek 
werk voltyds en het nodig gehad om iets te 
ervaar wat ek ken. Meer as dit, ek wou by die 
opvoeders wat my op skool geïnspireer het, 
kom leer. 
 
Watter opvoeders was dit?
Juffrou Suna Wiese en juffrou Louise Joubert. 
Ek dink hulle het van my omstandighede 
geweet en, ten spyte daarvan het hulle my 
toegelaat om heeltemal myself te wees. Ek het 
dit waardeer, want hulle het nooit probeer om 
my by die “Bloemhof-boksie” te probeer indruk 
nie. Al het ek elke nou en dan op my arms gelê 
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en nie altyd my huiswerk gedoen nie, het ek 
goed gedoen in Afrikaans en Engels. Ek wou 
moeite doen in hulle klasse, want hulle het 
moeite met my gedoen.
 
Watter woorde van wysheid kan jy met die 
Bloemhoffers deel?
Dis belangrik om perspektief te hê. Dit wat nóú 
vir jou belangrik is, gaan nie noodwendig in die 
langeduur saak maak nie. Niemand gaan vir jou 
vra wat jou punte was nie. Wat wel saak maak, 
is die volgende: The company you keep. Kies 
vriende wat jou opbou, wat jou beter maak. En 
gesels met jou ouers en onderwysers. Hulle 
kan vir jou help om perspektief te kry en dit te 
verstaan.  
 
En is daar iets wat jy vir die Bloemhoffers 
wil sê wat, soos jy, nie altyd voel of hulle 
inpas nie?
Hou vas aan die opvoeding wat jy hier kry, maar 
die wêreld ná skool is ’n baie groter plek met 
mense wat jou gaan aanvaar hoe jy is. Jy hoef 
dus nie te verander om te probeer inpas nie.

Baie dankie vir jou tyd, Andréa. Ons wens 
vir jou alle voorspoed toe met jou studies!

Drama was nog altyd vir Andréa van der Merwe ’n ontvlugting 
en vandag is daar steeds ’n teatrale spoor in die wyse waar-
op sy voor ’n klas staan. In 2014 was sy deel van Bloemhof se 
toneelstuk Generasie Y99RGX – ’n futuristiese blik op ’n wêrled 
waar vrouens heers en alle mans behalwe één uitgewis is.  Foto’s:  
Stephan Meyer / Verskaf

Die Gideons het Bloemhof Maandag 25 April besoek waar  
Bybeltjies aan die graad 8’s uitgedeel is. Foto’s:  Stephan Meyer 
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Die redaksie van die Fidelis, ons skoolkoerant, het behoorlik skouer aan die 
wiel gesit en, al was dit meer marathon as motorsport, is die nuwe uitgawe 
pas vrygestel. Ons gesels met redaktrise, Mienja Strauss, oor dit wat agter die 
skerms by die skoolkoerant gebeur en waarna lesers kan uitsien.

Fidelis nou beskikbaar!
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Mienja, daar gaan dikwels baie werk in die 
saamstel van ’n skoolkoerant in. Vertel vir 
ons kortliks hoe julle, as redaksie, te werk 
gaan.
Dit is ’n hele spanpoging, want joernaliste, 
illustreerders en die fotograwe dra by tot 
die uitgawe se inhoud. Dit is uiteindelik die 
uitlegspan wat 
daardie inhoud in die 
finale, netjiese produk 
moet “verpak”. En dít 
is nie ’n maklike of 
vinnige werk nie. 

Hoe lank het julle 
aan hierdie uitgawe 
gewerk?
Ons het aan die 
begin van die eerste 
kwartaal ’n beplan-
ningsvergadering 
gehad waar ons 
besluit het om weg 
te doen met die 
portfeuljes. In die 
verlede was daar 
spesifieke afdelings – 
sport, kultuur, aktueel 
ensovoorts. Dit het 
die joernaliste tot ’n 
mate gedwing om 
oor iets te skryf wat 
hulle nie altyd wou 
nie. Ons wou eerder 
inhoud lewer waarvan 
die Bloemhoffers sal 
hou. Ná 4M het die eerste weergawes van die 
joernaliste se idees ingekom en kon ons (ek as 
die redaktrise, Lisa de Wet as subredaktrise en 
juffrou René Badenhorst) met die skaafwerk 
begin. Die illustreerders kon eers daarna, om 
en by aan die einde van die kwartaal toe die 
geskrewe inhoud klaar was, met hulle werk 
begin. Janie Engelbrecht het hulle gelei. Die 
uitleg het aan die begin van kwartaal twee 
afgeskop toe ek en Stefani Human koppe 
bymekaar gesit het. Dis hier waar ons ook foto’s 
begin intrek het. Klub Momentum, onder leiding 
van Lalagen Joubert, het hiervoor gesorg. 
Uiteindelik, ná al die maande se werk, is daar 
’n tasbare projek wat geproeflees kan word. So, 

om die vraag te antwoord: Ons het baie lank 
hieraan gewerk.  

Hoe het jy, as redaktrise, hierdie eerste 
uitgawe ervaar?
Dit was ’n heerlike ervaring en ’n goeie 
leerskool. Ook die praktiese vaardighede... 

Hoe om ’n koerant in 
InDesign te package, 
hoeveel spelfoute 
daar altyd deursluip, 
hoe dit moontlik is 
om steeds te werk al 
is jy severely sleep 
deprived. Partykeer 
moet ’n mens maar 
net aanvaar dat jy nie 
oor alles beheer het 
nie.  

Waarna kan lesers 
in hierdie uitgawe 
uitsien?
Op die voorblad is ’n 
artikel oor Formule 
1 en die obsessie 
daaroor onder van die 
Bloemhoffers. Daar is 
ook ’n paar quizzes – 
vind jou styl of vind uit 
wat jou vakkeuses oor 
jou sê. Ons voer ook 
onderhoude met mnr. 
S.T Meiring (raai wat 
is sy pet peeve!) en 
juf. Lindsey Gillett. 

Kan Bloemhoffers by die Fidelis betrokke 
raak?
Bloemhoffers is welkom om by die skoolkoerant 
betrokke te raak. Aansoeke vir die nuwe 
redaksie sal in die derde kwartaal open en ons 
is altyd op soek na nuwe perspektiewe.  
 

linktr.ee/hmsb
of by www.bloemhofschool.co.za/skoolkoerant

Kry jou uitgawe van die Fidelis by
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LIEF EN LEED

• Ons innige meegevoel met Alita van der Merwe in graad 8 wat verlede naweek haar ma 
aan die dood afgestaan het.

• Een van ons oudste oudleerders, mev. Una Ramsey (matriek 1947), vier vandag haar 
93ste verjaarsdag. Ons wens haar ’n gelukkige verjaarsdag toe.

WINTERSDRAG VANAF 3 MEI

Vanaf volgende week Dinsdag (3 Mei) is die dra van Wintersdrag verpligtend. Leerders kan 
na die Waarde- en Gedragskode (www.bloemhofschool.co.za/gedragskode) verwys indien 
hulle daaroor onseker is.

NETBAL: VERANDERINGE OP OEFENROOSTER

Die o.15AB, o.15CD, o.16AB en o.17AB-netbalspanne word daarop gewys dat 
hul oefentye verander het. Volledige veranderinge is op die d6 en die digitale 
kennisgewingbord gepubliseer; die nuutste oefenrooster verskyn by www.bloemhofschool.
co.za/oefentye. 

NETBAL EN HOKKIE TEEN PAARL GIMNASIUM

Volgende week speel die Bloemhof Fairtree Netbalspanne (5 en 6 Mei) en Hokkiespanne 
(6 en 7 Mei) ligawedstryde teen die HS Paarl Gimnasium. Wedstryde vind tuis plaas en 
die sportprogramme is reeds op die d6 en die webwerf (wwww.bloemhofschool.co.za/
sportprogramme) gedeel.

REGSTREEKSE UITSENDINGS

Die o.19A-netbalwedstryd word Woensdag 5 Mei om 17:25 regstreeks op SuperSport 4 
uitgesaai, terwyl die o.19A-hokkiewedstryd Vrydag 6 Mei om 19:10 op die SuperSport 
Schools-toepassing te sien sal wees. Vir meer inligting oor die SuperSport Schools-
toepassing, besoek hul webwerf by www.supersportschools.com/.

kennisgewings
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Netbal: Ligawedstryde teen HS Stellenberg (22 April 2022)

16 van die Bloemhof Fairtree Netbalspanne het verlede Vrydag wedstryde teen die 
Hoërskool Stellenberg gespeel. Die Bloemhoffers wen 11, verloor vier en speel in een 
gelykop.
 

Hokkie: Ligawedstryde teen HS Stellenberg (22, 23 en 26 April 2022) 

Die Bloemhof Fairtree Hokkiespanne het ook in hul ligawedstryde teen Stellenberg 
geseëvier. 

Drie van ons spanne het oefenwedstryde teen Rhenish gespeel:

• o.14C verloor 0-1 teen Rhenish
• o.16D verloor 0-3 teen Rhenish
• o.19C wen Rhenish 2-0

Landloop: Boland Landbou-byeenkoms (20 April 2022) 

Sewe Bloemhoffers het verlede week aan die Boland Landbou-landloopbyeenkoms 
deelgeneem: 

SENIOR DOGTERS (4KM)   JUNIOR DOGTERS (4KM)

Cara Crous (5de – 20:47)     Mia Swanepoel (5de – 18:59)
Janca Human (7de – 21:23)    Lize Bestbier (8ste – 22:52)
Lara Strydom (14de – 24:07)
Liza Human (15de – 24:33)
Sophia Botha (17de – 25:28)  
    
 

sportuitslae

• o.14B wen 14-6
• o.14C wen 10-7
• o.14D wen 6-5
• o.14E wen 10-1
• o.14F speel 4-4 gelykop
• o.15B verloor 18-15
• o.15C wen 21-9
• o.15D wen 19-9

• o.15E verloor 7-3
• o.15F verloor 8-7
• o.16B wen 31-3
• o.16C wen 35-1
• o.16D wen 20-6
• o.17B wen 15-10
• o.19B verloor 8-18
• o.19C wen 18-11

• o.14A wen Stellenberg 4-1
• o.14B wen Stellenberg 3-0
• o.16A wen Stellenberg 4-0
• o.16B wen Stellenberg 7-0

• o.16C wen Stellenberg 4-0
• o.19A wen Stellenberg 5-0
• o.19B wen Stellenberg 4-1
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Die HMS Bloemhof onderskryf nie enige materiaal wat ingedien of gelys word nie en plaas  
advertensies in goeder trou.  Advertensies word geplaas soos dit ontvang is. 

   كرابم ديع

Ons wens al ons Moslem-gesinne 
 ’n gesëende Eid toe.

BROKKIES
ADVERTENSIE

Adverteer in die Bloemhof Brokkies 
www.bloemhofschool.co.za/adverteer

HIGH QUALITY ONLINE 
SERVICES DESIGNED TO HAVE YOU GIVE

YOU THE CONFIDENCE NEEDED TO
EXCEED YOUR ACADEMIC GOALS

MATH | SCIENCE | ACCOUNTING
GR 8 - 12

INQUIRE HERE
www.e2tutors.co.za | admin@e2tutors.co.za | 073 248 0803

NEED A TUTOR?

IN ONS VOLGENDE UITGAWE  (6 Mei 2022)

Swemmers: Twee juniors neem aan nasionale kompetisie deel
Netbal: o.16A’s eerste Bloemhofspan by ABSA Wildeklawer Sportfees
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