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FLORRIE KOERANT

Die tradisie leef voort

VERWELKOM

FLORIS

ONS PERD
“MASCOT”

Floris

Ons nuutste Florrie inskrywing
die perd
wat sy hoewe kom inslaan by Laerskool Florida.

Floris is opsoek na ‘n Florrie ridder wat die pad
saam met hom kan draf.

WAARNA SOEK FLORIS IN ‘N FLORRIE RIDDER?
Die Florrie waardes natuurlik

Eerlikheid
Trots
Respek
Verdraagsaamheid
Omgee
Het JY die waardes van n ridder?

2021

KERSBOODSKAP 2021
Liewe Ouers,
Wanneer ‘n mens terugkyk op ‘n jaar wat vinniger beweeg het
as wat jy graag sou wou hê, is daar baie plekke, geleenthede
en mense by wie jy dalk net weer vir ‘n oomblik sou wou
stilstaan. Die rede: ‘n Besonderse oomblik waarvan ons in die
laaste twee jaar met Covid baie min saam gehad het of dalk
net ‘n rukkie langer staan en gesels en werklik hoor hoe dit
gaan met iemand. Daar is bittersoet herinneringe vir almal en
volgehoue uitdagings. Gelukkig weet ons dat God aktief aan
die werk is in ons wêreld.
Ek kyk met trots terug op wat ons as Florrie familie bereik het.
Hiervoor wil ek dank betoon aan die Beheerliggaam van die
skool, my bestuurspan, admin en ons vaardige personeel. Ons
is ook trots op al ons leerders wat hulle doelwitte bereik het. Ons
weet 2022 sal nog ‘n groter sukses wees.
Ons meegevoel gaan uit aan alle leerders, ouers en personeel wat familie gedurende hierdie
moeilike tyd verloor het. Mag julle vertroosting by die Hemelse Vader vind.
Wanneer ons aan Kersfees dink, is dit gewoonlik met aangename herinneringe met julle familie
en kinders rondom ‘n kersboom en geskenke, maar dan dink ons ook aan die mense wat
eensaam is tydens die feesseisoen.
Mag God se avontuur van Kersfees ook vanjaar vir jou ‘n goeie tyding van groot blydskap bring.
Mag julle vanjaar Jesus se “kom woon by ons” ernstig opneem en vir HOM plek maak in almal se
harte en koppe.
Mag 2022 ‘n baie geseënde en opwindende jaar in almal se lewens wees.
In Jesaja 43:18,19 staan die belofte: “Maar moenie net aan die vroeër dinge dink
en by die verlede stilstaan nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt
om te gebeur.” Dalk môre of 2022.
Ons leef tydens die feesseisoen steeds volgens ons waardes naamlik:
EERLIKHEID, RESPEK, TROTS, VERDRAAGSAMHEID en OMGEE.
Florrie groete
Mnr Rickus Swanepoel
Hoof

KWARTAAL 4

Onnienuus

Juffrou Alté Faber verwag ‘n
dogtertjie! Baie geluk Faber
familie!

Onnie #1

Onnie

Die Henne kry ‘n haan by!
Juffrou Tanya Henn, verwag ‘n
seuntjie.

#2

Nie ‘n dag ouer as 39 nie!
Baie geluk Juffrou Mignon met
jou 40ste verjaarsdag!

Onn

ie #4

Onnie #3

Onnie #5

Matriek 2021

Graad Vang!

Baie sterkte Juffrou Christa vir Matthew en
Juffrou Esmé vir Ryan se matriek uitslae. Ons
hou vir julle duim vas!

Ons is so trots op ons ONNIES wat die jaar
graad gevang het!

Phish

Dala

Beverley

Onnie raai: 1-Mnr Justin. 2- Juf Beverley. 3- Juffrou Cornél. 4-Juf Suné. 5- Juf Candice

Robin-Lee

2021

Hoofleiers

Hoofseun: Reinhardt van Niekerk | Hoofdogter: Juané Saayman
Hoofleiers: Lavique Booysen, Venuscha-Lee Smith, Keanu Nel en Samuel Ruiters

2022

Prefekte

2022

Prefekte

FLORRIES VAN 2021

Florrieland Onnies
René Linde

Eune de Beer

Hannelie du Plessis

Kyla van Zyl

FLORRIES VAN 2021

Nicola Loots

Graad RR

Gabi Zulu

FLORRIES VAN 2021

Graad R

FLORRIES VAN 2021

Graad R

FLORRIES VAN 2021

Graad R

Kom speel, kom kuier,

KOM LOER IN!

FLORRIELAND KUIERDAG

15 JANUARIE 2022
Hou ons Facebookblad dop
vir meer inligting!

FLORRIES VAN 2021

Graad 1

Robin-Lee du Plessis, Kamer 6

FLORRIES VAN 2021

Graad 1

Christa Bushney, Kamer 7

FLORRIES VAN 2021

Graad 1

Esme Roussow, Kamer 8

FLORRIES VAN 2021

Graad 1

Sune Bosch, Kamer 9

FLORRIES VAN 2021

Graad 2

Nadia Jordaan, Kamer 4

FLORRIES VAN 2021

Graad 2
Louise Fivaz, Kamer 2

FLORRIES VAN 2021

Graad 2
Zietske Rust, Kamer 3

FLORRIES VAN 2021

Graad 2

Jeanice Botha, Kamer 5

FLORRIES VAN 2021

Graad 3

Beverley Smith, Kamer 25

FLORRIES VAN 2021

Graad 3

Michelle JV Vuuren, Kamer 24

FLORRIES VAN 2021

Graad 3

Melissa Kruger, Kamer 26

FLORRIES VAN 2021

Graad 4

Mignon Schlebusch, Kamer 14

FLORRIES VAN 2021

Graad 4

Karlien Claassen, Kamer 12

FLORRIES VAN 2021

Graad 4

Vanessa Kruger, Kamer 11

FLORRIES VAN 2021

Graad 5

Tanya Henn, Kamer 10

FLORRIES VAN 2021

Graad 5

Christiaan Fourie, Kamer 22

FLORRIES VAN 2021

Graad 5

Marinus Meintjes, Kamer 16

FLORRIES VAN 2021

Graad 6

Rianita Kerwan, Kamer 13

FLORRIES VAN 2021

Graad 6

Coenraad Joubert, Kamer 15

FLORRIES VAN 2021

Graad 6

Rynhardt van Lelyveldt, Kamer 20

FLORRIES VAN 2021

Graad 7

Candice Theron, Kamer 18

FLORRIES VAN 2021

Graad 7

Phish Vundla, Kamer 23

FLORRIES VAN 2021

Graad 7

Marne Joubert, Kamer 17

FLORRIES VAN 2021

Lsen Jnr
Tanya Marx

FLORRIES VAN 2021

Lsen Snr
Dala Greyling

Florrie Onnies

My Florrie "journey"
~Juanè Saayman

Waar begin ek ,ek was 8 jaar deel van die Florrie Familie , wat 'n voorreg
was dit om deel te wees van een “AMAZING” skool .
Ek gaan dit bitter baie mis, veral die lekker tye wat ek en Laerskool Florida saam gehad het.
Dit gaan beslis nie vergeet word nie. Ek onthou Gr R
nog soos gister, al die dae wat ons ‘PJ's gedra het , feesweke
gehad het ens. My grondslagfase was ook een van die lekkerste
tye van my laerskool loopbaan. Gr R , 1 ,2 en 3 was 'n “FEES.”
Toe ek seniorfase toe gaan was dit 'n groot opgewondenheid want
ek het geweet ek gaan my drome daar uitleef. Maar die beste
tye van my Florrie journey was toe ons altyd pret dae gehad het
en mekaar op entrepreneurs dae met poeierverf gegooi het , as ek daar
klaar was het ek soos 'n gekleurde papier gelyk . Ek het altyd die geselsies
met die kantoor tannies geniet want hulle het my altyd maak lag en ek het nog altyd iets in
gemeen gehad met die kantoor tannies. Dan die onderwysers...
hulle het my altyd geinspireer , my gemaak lag en ek weet ek was soms net so
bietjie 'n handvol, maar dis “ OKAY”. Die Onnies het altyd verby my geloop en net
begin praat en die juffrouens het my altyd gemaklik laat voel. Dit was 'n eer om
Hoofdogter te wees. Ek gaan my laerskool "journey" mis .

My Laerskool Dae

~Venuscha-Lee Smith

My laerskool dae was ongelooflik lekker.
Ek kan nie ophou dink aan elke liewe minuut ,dag ,week en jaar nie.
Ek het so baie vriende en vriendinne gehad om met my moeilike tye
te deel. Hulle was altyd daar vir my. Die lekkerste tye was die pretdae met klomp
stalletjies. Graad 7 was die lekkerste jaar. Ek is amper klaar met laerskool , kan nie wag
vir die hoërskool nie. Moeilike tye was daar baie maar soos mens sal sê ‘GOOD TIMES
was ook net so baie. Die slegste van alles was toe Covid -19 ons geslaan het en ons nie
ons entrepreneursdag gehad het nie. Ons het al in Gr 5 beplan wat ons alles gaan
verkoop en doen. Covid het alles opgemors. Eksamen was baie
moeilik , net as ons nie geleer het nie. Ek het sport so baie geniet, veral
wanneer dit gereën het. Ek het die beste sport afrigters gehad. Ek het die ‘BESTE’ skool
onderwysers gehad , wens ek het hulle
nog gehad om my te leer van nuwe goed .

Laerskool Florida Loopbaan

~Lavique Booysen

Laerskool Florida is die beste laerskool in Suid-Afrika. My 9 jaar
by die skool was regtig die beste skool jare ooit. Ek sal nooit
die pret dae vergeet nie. Die tydperk by Laerskool Florida was
regtig lekker. Ek het baie vriende gekry wat by my sal staan deur
dik en dun. Laerskool Florida het die beste onderwysers waarvoor jy kan vra.
Die sport afrigters is uiters ‘UITSTEKEND’ , en meeste van
hulle het my afgerig. Die skool self is ‘AMAZING.' My ma het
beslis die beste besluit geneem om my 'n Florrie te maak .Dis
hartseer om te dink dat my tyd by Laerskool florida tot 'n einde
gekom het .Waar begin ek om te sê my junior jare was een van die
beste tye van my lewe sover , daar was soveel lekker tye en ons
het baie pret gehad. My seniorfase was een van die moeilikste
tye op laerskool, maar was nogsteeds baie lekker. Ek moes regtig hard
begin leer het. Ek sal nooit Gr 7 2021 vergeet nie asook die dag toe ek
uitgevind het ek is gekies as een van die hoofleiers nie . Ek gaan dit mis om
'n ‘FLORRIE’ te wees.

My Brief aan 'n nuwe Florrie maat

~Reinhardt van Niekerk

Liewe Graad 1 maat van 2022:
Nuwe, lekker, opwindende dinge lê vir jou voor. Ek onthou my eerste dag
asof dit gister was! Ek was bang, maar opgewonde.
Jy kan die volgende van Laerskool Florida verwag:
G – Goeie tye
R – om by Raakvat onderwysers te leer
A – baie Aksie
A – hope Avonture
D – om Deel te word
1 – om in die nommer 1 skool aan die Wesrand skool te gaan
Geniet elke oomblik!

Laerskool Hoogtepunte

~Keanu Nel

Waar om te begin. Daar was so baie hoogte punte in my skool loopbaan dat dit ongelooflik moeilik is om
net 3 uit te sonder. Wel ek gaan probeer. My 1ste hoogtepunt is my Rugby. Ek was baie bevoorreg om
reeds in Graad 6 die 1ste rugby span te kon haal en weer in graad 7. Dit was ‘n voorreg om met trots die
1ste rugby span klere te kon dra. Buiten vir dit het ek vir jare op jare na die Sentraal Wes proewe gegaan
en nooit span gehaal nie. Ek het nooit moed opgegee nie en het aanhou oefen en gedroom. Met baie
harde werk en ekstra oefeninge het ek die jaar in graad 7 Sentraal Wes Rugby span gehaal as ‘n hakker. Ek
was so bly en trots dat al die harde werk uiteindelik vrugte gepluk het. Te danke aan my skool, my
onderwysers en ouers wat in my geglo het kon ek die prestasies behaal.
My 2de hoogtepunt was my atletiek loopbaan waar ek Skole SA’s gehaal het in my Gewigstoot. My hart het
van trots oorgeloop om op daardie podium te kon staan en my medalje te kry en die bos blomme vas te
hou. Ek het tot gehuil van blydskap. Ek kon sien my pa en ma het oorgeborrel van trots. Daardie prestasie
het nie net in my skoot geval nie. Ek het ongelooflik hard gewerk en waar ander kinders gespeel en gekuier
het, het ek geoefen. Op die einde het ek die vrugte gepluk. Te danke aan my skool, afrigters en my ouers
wat in my geglo het en ondersteun het kon ek die prestasies behaal.
My 3de hoogtepunt was dat ek altyd in die top 20 was maar meer spesifiek in graad 5 was ek in die top 5.
Ek het daardie jaar geleer dat die stoom by my ore uitgekom het en die woorde by my mond. My ma het
my geleer dat ek tot baie hoër dinge instaat is met my akademie en dat ek goed kan presteer as ek hard
werk. My pa en sussie het my ook baie ondersteun saam met my ma. Te danke aan my ongelooflike
onderwysers en ouers wat my gedruk het en in my geglo het kon ek die prestasies behaal. Sonder my
skool, onderwysers, afrigters en ouers was niks van die haalbaar nie en ek wil uit my hart uit baie baie
dankie sê. Ek waardeer julle almal. Ek gaan Laerskool Florida baie mis!

Ons is dankbaar
DANKIE..... 2021
Dankie is seker een van die kortste woorde met die grootste
betekenisse, ‘n ryk Afrikaanse woord wat alles in ‘n neutedop
saamvat.
Ons bekers loop oor van Dankbaarheid, ons tema van 2021
en ons wil dankie sê. Aan ons waarnemende hoof Mnr Rickus
Swanepoel wat onder baie moeilike omstandighede ons gelei,
bestuur , gehelp, gemonitor en voorgeloop het: Dankie Mnr
dat die grootste uitdagings Mnr nie tot stilstand geroep het
nie, maar Mnr gemotiveer het om voor te loop, die Florrie pas
aan te gee, rustigheid in elkeen se hart te bewerkstellig het en
ons geleer het om altyd op te kyk en dankbaar te wees. Baie
dankie vir 2021… ons waardeer Mnr.
Aan ons dinamiese onderwysersspan. ‘n Skool kan slegs
funksioneer indien elke onderwyser inkoop in elke fasset van
die skool. Baie dankie dat ons breë bors kan getuig,, ons het
‘n span onderwysers wat lief is vir ons skool, waar elke Florrie nie net n nommer is nie maar ook
‘n naam het. Ten spyte van onsekere tye het julle opgedaag, julle eie vrese weggesteek en die
beste uit elke dag gehaal. Baie dankie vir ure se tyd wat julle belê in die toekoms van ons land.
Sonder elkeen as ‘n belangrike skakel sal ons nie positief kan funksioneer nie.
Baie dankie Florries, julle is werklik die toekoms van ons land en wat ‘n voorreg om julle te help
vorm en slyp vir die “eendag” wat wag. Baie dankie dat julle ons skool gekies het. Baie dankie
dat julle op elke terrein iets van julself vir ons pragtige skool gee. Julle leef julle talente uit, en
dit maak ons harte baie bly. Baie geluk aan elkeen met ‘n pragtige rapport. Harde werk word
verseker beloon. Ons sien uit na 2022 waar geen corona virus ons gaan stuit nie, maar ons die
woema gaan gee om net hoër hoogtes te bereik.
Aan elke Graad 7 en Florrie wat ons skool verlaat: Baie sterkte met julle lewenspad vorentoe.
Mag dit met elkeen van julle baie goed gaan. Moet nooit vergeet waar julle vandaan kom nie,
wees nederig, pak elke geleentheid met positiwiteit aan en wees dankbaar vir almal wat julle
pad kruis. Mag Goedheid en Guns julle volg elke dag van julle lewens, en mag julle Veilig bly in
Jesus se arms.
Ons Florrie ouers en gemeenskap. Wat ‘n voorreg om met u kosbaarste besittings te mag werk.
Baie dankie dat u, u kind/ers aan ons toevertrou waar ons hulle mag bemagtig met kennis. Baie
dankie vir al u ondersteuning deur die jaar,dat u glo in ons skool, dat die negatiewe nie oor
geskinder word nie, maar wat uitgesorteer kan word. Waar ons gefaal het hierdie jaar vergewe
ons asseblief en laat ons net die positiewe uit elke situasie neem en dit verkondig.

Baie dankie dat u elke omgee-projek ondersteun het. Dit is werklik lekkerder om te gee as om
te ontvang. Baie dankie aan elke ouer wat skoolfonds betaal het en die dag-tot-dag uitgawes
moontlik maak.Mag ons volgende jaar op die golf van sukses ry en altyd onthou waar dit
vandaan kom.
Ons Beheerliggaam: Mnr Naas du Toit en jou span. Baie dankie vir vrywillige ure wat julle belê in
ons skool. Baie dankie Mnr Naas wat die BL voorsitter is , dat julle altyd net ‘n oproep ver is en niks
is ooit te veel moeite nie. Dankie dat elke persoon verbonde aan ons skool vir julle so belangrik
is. Dankie vir moeilike besluite wat goed deurdink word en dat alles altyd met die mooiste
gesindhede aangepak en gedoen word. Julle maak ons laste ligter en wil altyd net die beste vir
ons skool he. Ons waardeer die voorloop en verteenwoordiging vanuit ‘n ouer se perspektief so
baie!
Ons adminspan in die kantoor. Baie dankie dat julle werklik die hartklop van Laerskool Florida is.
Elke oproep word met belangstelling geneem, navrae word geantwoord, ouers word gehelp en
pleisters word geplak. Dankie dat ons vanuit die kantoor die beste bemarker het, wat ons skool
op elke moontlike platform bemark. Dankie dat rapporte gedruk word. Alles gebeur met ‘n
glimlag op julle gesigte, en dit word raakgesien.
Aan Leoni en Attie Bekker. Baie dankie dat julle Die Windpompie deel van ons skool gemaak
het. Baie dankie dat dit ‘n spogplek was waar ons soveel kon geniet het. Waar daar nuwe
uitdagings vir julle as gesin wag wens Laerskool Florida julle net die beste toe. Mag julle nuwe
besigheid baie suksesvol wees.
Juffrou Vanessa Kruger wat ons na 16 jaar verlaat. Baie dankie Juffrou Vanessa dat jy sinoniem
is aan Laerskool Florida. Daar is soveel gebiede waar jy gefunksioneer het, en laat verseker ons
agter met ‘n reënboog deur ons trane. Brits kry verseker ‘n juweel by. Mag dit altyd baie goed
gaan met jou en jou gesin. Ons is dankbaar vir alles wat jy vir ons, ons skool en leerders beteken
het deur die jare. Vir jou gaan ons verseker baie mis.
Aan elke werker. Ons tuine lyk pragtig, die terrein word netjies gehou , asblikke word uitgegooi
, papiere word opgetel en julle is verantwoordelik dat dit kan gebeur. Baie dankie dat julle,
julle dagtaak met soveel trots doen elke dag. Dankie dat ons klasse skoongemaak word, en
ons leerders in ‘n netjiese skoon omgewing mag skoolgaan. Dankie dat vraestelle en opdragte
afgerol word. Ons weet dit gebeur nie net vanself nie, en is dankaar vir dit.
Aan die Heilige wat alles moontlik maak by Laerskool Florida gee ons alle eer aan ons Hemelse
Vader. Nie net word ons geseën op elke gebied nie, maar word ons voorgetrek met die beste
van beste. Deur ‘n pandemie floreer ons skool, ons leerders is gelukkig en kan ons geleenthede
bied waaroor ander net kan droom. Ons word omvou met ‘n pad oorlaai met sonneblomme
wat ons nie verdien nie. Dankie Jesus dat U die voorloper is van ons skool, waar U altyd die
Eregas is en welkom is. Ons kyk op en sê dankie.
Ons sluit die jaar af op n dankbare noot en sien saam uit na ‘n reënboog vol kleure wat voorlê in
2022. Mag elkeen ‘n Jesus Feesgety beleef, met harte vol dankbaarheid.
Baie dankie,
Cornél Mouton

Jaco Jacobs by
die see

~ Sintouche Maritz

By die see
Kan ek skree
Ek voel alleen
met 'n gebreekte been
In die see huis
sien ek 'n muis
Ek dink aan Jaco Jacobs
wat 'n muis koop
Sy slang is honger
hy's bekommerd
so eet sy slang
die muis is bang
Die see is woes
en Jaco Jacobs hoes
Hy drink sy stroop en gaan vir 'n loop

jaco jacobs
se lewe

~ Keanu le Roux

Jaco Jacobs was so slim
Hy het glimlaggies op kinders se
gesiggies gebring
Hy vertel die snaakste stories
Van vis en tjips tot Oupa Zombies
Ou Jaco sit op sy Karoo dorpie
Geen kommer oor enige probleme nie
Wanneer hy skryf oor 'n sneeuman bou
Of selfs 'n gedig "Juffrou ek mis jou!"
Wurms met tamatiesous, viskos en
blatjan
Jaco se stories laat almal lag
Jaco begin al skryf op sewe
Sy stories en gedigte is sy lewe

Jaco Jacobs by
die skool

~ Marlè du Toit

Jaco Jacobs sonder 'n maat
Sy oë is hartseer
Hy lyk altyd kwaad
Hoe moet ons hom hanteer?
Hy sit net daar en staar
Ek wonder waaraan hy dink
Sy lewe is seker swaar
Dis wat ek dink
Ek wil graag met hom praat
Maar wonder of hy sal luister
Dalk het ek raad
Wat ek vir hom kan fluister

Die klein karoo

~ Reinhardt van Niekerk

Jaco Jacobs sit alleen
Na 'n lang dag van reën
In die Klein Karoo
Dis 'n seën van bo
Uit Die Here se hand
Val daar water op die land
Die aarde is dors
En die mense ook nors
Is die mense nors of bang?
In die droogte vasgevang
Hoera! Daar is reën
Die aarde is geseën

Sonskyn

~ Juanè Saayman

Die sonskyn maak sy dag
omdat hy so lekker lag!
Soms is dit te warm
Maar bly hy altyd kalm
Hy het 'n nooi
en sy is baie mooi!
Die geel sonskyn op die sand
laat sy voete brand
Met sy voete plat op die grond
Loop hy heeldag rond
As mense van hom fluister
maak hy seker hy luister!

Kalender

2022

Skool heropen vir onderwysers: 10 Januarie 2022
Skool heropen vir Gr RR: 10 Januarie 2022
Skool heropen vir Gr R, 1 en 4: 11 Januarie 2022
Skool heropen vir alle grade: 12 Januarie 2022

2022

Kommunikasie

2022 klas WhatsApp groepe sal gestig word deur die loop van Desember. Reëlings rondom
WhatsApp klas groepe:
1. Moet nie jouself verwyder van die 2021 klas groepe nie, belangrike inligting word nog deur
gegee. Die 2021 klasonderwyser sal die groep verwyder.
2. Aanvaar asseblief die “invitation” om deel te wees van die 2022 klas WhatsApp groep.

Hou ons Facebookblad dop
Bly op hoogte:

Maak seker jy “like, share, subscribe en comment” en
volg ons daaglikse avonture van #Florrieweesisńfees!

Laerskool Florida

Laerskool Florida Amptelik
Florrieland

WWW.CYCADESTATES.CO.ZA
TESSA 082 336 4636

010 446 1916 |info@alaconps.co.za
www.alaconps.co.za

CONTACT
US TODAY!

Kontak ons:

Laerskool Florida het nou ‘n amptelike Whatsapp nommer.
081 826 8176

010 442 8999

Info : info@laerskoolflorida.co.za
Hoof : hoof@laerskoolflorida.co.za
Sport navrae: sport@laerskoolflorida.co.za
Bemarking: bemarking@laerskoolflorida.co.za

www.laerskoolflorida.co.za

Finansiële navrae: finansies@laerskoolflorida.co.za
Skoolfonds navrae: rekeninge@laerskoolflorida.co.za
Leerder aangeleenthede: admin@laerskoolflorida.co.za

