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DERDE KWARTAAL 2018 

 
Geagte Labori-ouers 
 
Ons het aan die einde gekom van nog ’n uiters bedrywige kwartaal.  Baie dankie aan elke leerder, ouer en 
personeellid wat meegehelp het om van hierdie kwartaal so ’n groot sukses te maak.  Daar was weer eens 
verskeie hoogtepunte in ’n vol en besige program.  Interskole 2018 het die kroon gespan op ’n baie 
suksesvolle wintersportseisoen.  Baie geluk aan al die spanne met die wyse waarop julle ons skool se naam 
hoog gehou het. 
 
ALGEMENE SAKE 
 
Die kommunikasie met ouers deur middel van die massa-sms werk baie goed en ons wil net ons ouers 
daaraan herinner om voortdurend hul kontakbesonderhede op datum te hou, sodat boodskappe die regte 
persone kan bereik.  Ek wil veral vra dat ouers op afwesigheidsboodskappe reageer.  Die antwoorde of 
reaksie kan terug ge-sms word. 
Die maak van afsprake vir leerders (dokters, tandartse, rybewyse, ens.) gedurende skooltyd word ontmoedig.  
Dit is steurend indien leerders uit klasse geroep moet word en die kinders mis akademiese werk.  Afsprake 
moet sover moontlik namiddae en gedurende vakansies gemaak word.  ’n Ouer/voog moet asseblief nie 
eenvoudig by die skool opdaag en verwag u kind moet dadelik uit ’n klas geroep word nie.  Reël u dinge 
vroegtydig en verseker so dat klastyd maksimaal benut word. 
Leerders wat met motorfietse en motors skool toe kom veroorsaak ook toenemend probleme.  Daar is nie 
genoeg parkering rondom die skool nie, en baie van hierdie leerders bestuur baie onverantwoordelik.  Geen 
leerder mag sonder ’n geldige rybewys of ’n onpadwaardige voertuig bestuur nie. Indien so ’n leerder ’n onge-
luk veroorsaak, sal u as ouer die gevolge moet dra.  Moenie van ’n skoolkind te gou ’n volwassene probeer 
maak nie! 
Leerders wat laat by die skool opdaag, raak ‘n groot probleem.  U as ouer is verantwoordelik om toe te sien 
dat u kind betyds vir skool is.  Indien die probleem nie aangespreek word nie, gaan ons gedwing word om 
toegang te weier aan leerders wat laat opdaag.  Die skool se hekke sal dan om 07:45 gesluit word en niemand 
sal daarna toegelaat word om die terrein te betree nie.  Sulke leerders sal moet teruggaan huis toe en die 
skool aanvaar nie verantwoordelikheid vir hul welsyn nie.  U moet uself dus vergewis dat taxis, of ander 
openbare vervoer u kind betyds by die skool sal besorg. 
Dankie aan daardie ouers wat die vrymoedigheid neem om dadelik direk met ‘n betrokke onderwyser te 
skakel oor iets wat pla.  Ek wil ook voorstel dat wanneer u in sulke gevalle nie die nodige reaksie kry nie, u 
asseblief die vrymoedigheid sal neem om dan onmiddellik met my te skakel.  Wanneer dit gebeur dat u stééds 
nie die gewenste reaksie of oplossing kry nie, u in so ‘n geval met een van ons Beheerraadslede kan skakel.  
Ek doen dan graag ‘n beroep op ons ouers om, in die lig van goeie verhoudinge, die regte 
kommunikasiekanale te handhaaf. 
 
GRAAD 12 
Die matrieks se laaste skooldag is Vrydag, 12 Oktober 2018.  Dit is baie belangrik dat die matrieks elke dag 
van die volgende kwartaal tot en met hul laaste skooldag, by die skool moet wees.  Vrydag die 12de word 
hul finale eksamenroosters en eksamennommers aan hulle uitgedeel en vind daar ook ’n afskeidseremonie 
plaas.  Skrywes in die verband is aan alle matriekouers gestuur saam met die rapporte.   
Matrieks moet tot 7 Desember 2018 nog beskikbaar wees, indien daar enige ongeruimdhede plaasvind 
tydens eindeksamen en vraestelle dalk weer oorgeskryf moet word. 
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AKADEMIE 
Ons het besluit om hierdie kwartaal later met ons eksamen en toetsreeks te begin ten einde die maksimum 
onderrigtyd te verseker.  Ongelukkig is daar ouers wat nie dieselfde erns met hul kinders se skoolwerk het 
nie en allerlei verskonings word aangebied waarom leerders na afloop van hul skryfsessies die skool vroeër 
moet verlaat.  Daar word deeglik rekord gehou van sulke gevalle en ek hoop sulke ouers besef dat hulle die 
verantwoordelikheid vir hul kind se swak prestasie en die afbreek van dissipline moet dra.  Let op die 
eksamendatums in die vierde kwartaal en gebruik u ouerlike gesag om toe te sien dat u kind deeglik voorberei 
vir die eindeksamen en dat onnodige afwesigheid nie u kind se kanse om aan die einde van die jaar suksesvol 
te wees, belemmer nie.  Die rapport van hierdie kwartaal se werk moet deeglik bestudeer word, sodat die 
uitslag aan die einde van die jaar nie ’n onaangename verrassing is nie. 
 
Geluk aan elke leerder wat mooi presteer het en dit vir die leerkragte ’n plesier maak.  Ons toppresteerders 
vir die kwartaal is:  
 

 
 
PRYSTOEKENNINGSFUNKSIE 
Alle ouers word vriendelik uitgenooi na die Prystoekenningsfunksie op 18 Oktober 2018 om 18:45.  Dit is die   
geleentheid van die jaar, waar daar by Labori gespog word met die prestasies van ons leerders en ons sal 
graag wil hê dat u die geleentheid met ons deel. 
 
GRAAD 10:  2019 
’n Baie belangrike inligtingsvergadering vir alle huidige graad 9-ouers en leerders vind vroeg in volgende 
kwartaal op  Donderdag, 11 Oktober 2018 om 18:00 plaas.  By hierdie geleentheid sal die vakkeuse en 
vakinhoude wat van toepassing is op graad 10 vir 2019, bespreek word.  Daar sal ruim geleentheid wees vir 
die stel van vrae. 
 
SKOOLDRAG 
Vir die eerste week in volgende kwartaal kan leerders winter- of somersdrag dra.  Let wel dat dit die een óf 
die ander is en nie ’n mengsel van die twee nie bv. ’n trui word nie sonder ’n baadjie gedra nie en die 
kortmouhemp met die skoolnaam op word gedra sonder ’n das of dit is die langmouhemp met ’n das.  Vanaf 
die tweede week word slegs somersdrag gedra.  Alle leerders wat die prysuitdeling op 19 Oktober 2017 
bywoon, moet in volle wintersdrag geklee wees. 
 

Graad 8 % Graad 9 % Graad 10 % 

1 Vosloo, PG 90,0 1 Oosthuizen, Dawid 88,7 1 Lötter, Fabian 92,4 

2 Potgieter, Jaddon 87,4 2 Karra, Keisha 82,0 2 De Bruyn, Tinus 91,3 

3 Willemse, Lara 85,8 2 Van der Hoogen, Herné 82,0 3 Van Renen, Pieter 91,1 

4 Julius, Chelsea Robin 84,9 4 Verster, Danae 81,8 4 De Villiers, Marco 90,3 

5 Els, Armand 84,8 5 Bekker, Luan 81,6 5 Du Toit, Jean-Pierre 87,7 

6 Louw, Anke 84,3 6 Goliath, Elin 81,2 6 Mouton, Ian 87,6 

7 Hoffman, Carly 82,2 6 Van Zyl, Anina 81,2 7 Joubert, Paul 86,3 

8 Van Eeden, Chris 81,8 8 Beukes, Michele 81,1 8 Coetzee, Leandré 84,6 

9 Adams, Arsene  81,6 9 Daniels, Meché 81,1 9 Stuart, Angus 80,0 

10 De Kock, Jani 81,3 10 Burger, Christo 80,9 10 Whitehead, Adrian 78,7 

Graad 11 % Graad 12 %    

1 Joubert, Stephan 87,7 1 Whitehead, Robert 83,0    

2 Snyman, Tiaan 87,4 2 Burger, Corné 82,1    

3 Oosthuizen, Gerrit 86,9 3 Schäfer, Arista 79,0    

4 Van der Hoogen, 
Anushka 

84,9 4 De Beer, Marco 73,3    

5 Schoeman, Henri 83,7 4 Van der Spuy, Pieter 73,3    

6 Wilson, Robert 82,3 6 Siebeck, Jamie 71,3    

7 Van Nieuwholtz, Wikus 79,4 7 Hamilton, Zander 70,1    

8 Bruiners, Claudia 78,0 8 Wiid, FC 70,0    

8 Wolfaardt, George 78,0       

10 Stripp, Garrett 77,1       

10 Wolfaardt, Eckart 77,1       
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BEGROTING  2019 
Hiermee word kennis gegee van ‘n vergadering op 30 Oktober 2018 om 18:00 in die Personeelkamer, 
waar die begroting ten opsigte van skool- en koshuisgelde vir 2018 aan die ouers vir goedkeuring voorgelê 
gaan word. 
 
OOV 
Die OOV het weer ‘n vol en bedrywige kwartaal agter die rug.  Na die inbraak by die Snoepie gedurende die 
Julie-vakansie moes ons spook om alles weer te vervang en reg te kry vir ons eerste sportdag van die derde 
kwartaal op 29 Julie 2018.  Ek moet veral vir Jaco en Jacolene Loubser uitsonder, nie net het hul al die nuwe 
implemente geïnstalleer nie, maar hul het ook seker gemaak dat alles weer reg is en werk.  ‘n Groot dankie 
ook aan Tertius en Madelein De Villiers van Olive Tree Cupboards,  vir die installering van die nuwe rak en 
die regmaak van die veiligheidshek.  Ons waardeer dit baie. 
 
Interskole 2018 was dan ook my eerste vuurdoop as voorsitter.  Ons het almal baie geleer en die dag was 
beslis ‘n groot sukses.  Baie, baie dankie aan Morne en Lizette du Plooy vir die maak en skenk van ons 
nuwe spoggerige koffietrollie.  Ons gaan sommer nog lekker baie koffie hier verkoop.  Baie dankie ook aan 
Johan Smit vir die lekker musiek Saterdae!!  Baie dankie aan Lee Ann Prent vir die geskenke wat sy gereel 
het vir ons Rugby, Netbal en Hokkie Spanne by Coke. 
 
Aan elke braaier, elke toebroodjiesmeerder, verkoper en werker by die Interskole.  BAIE, BAIE 
DANKIE!  Julle is ‘n wenspan.   
 
Ons is tans druk besig met ons Personeelkamer projek.  Die gordyne vroeg in die vierde kwartaal te 
hang.  Ongelukkig het die diefstal ons geldelik bietjie teruggesit, maar hopelik sal ons die laaste deel 
volgende jaar voltooi.  (Mev Petra Young – Voorsitter, OOV) 
 
FINANSIES 
Alle uitstaande skoolfonds- en koshuisrekeninge, waarvoor reeds aanmanings uitgestuur is, sal vroeg 
volgende kwartaal  vir invordering oorhandig word.  Dit het ekstra kostes tot gevolg en sal veroorsaak dat 
sulke skuldenaars geswartlys sal word.  Vermy sodanige aksie deur onmiddellik, waar van toepassing, 
bindende reëlings met die finansiële kantoor te tref. 
 
VRL 2019 
Baie geluk aan die volgende leerders wat verkies is tot Labori se VRL 2019: 
GR 9 -    Jani de Kock, Chelsea Julius, Reece Julius 
GR 10 –  Luan Bekker, Zhander Els, Wihan Erasmus, Meché Daniels, Anina van Zyl 
GR 11 – JP Beukes, Dihan Huisamen, Fabian Lötter, Jaco Strydom, Angus Stuart, Leandré Coetzee,  

   Don-Marie Harney, Zelmari van der Merwe, Lenchen van der Westhuizen 
GR 12 –  De Wet du Plessis, Daniël Jannasch, Stephan Joubert, Juandré Marais, Gerrit Oosthuizen,  

   Gareth Sauls, Tiaan Snyman, Eben van Wyk, Esa Willemse, Robert Wilson, Claudia Bruiners,  
   Rizaan Maree, Danielle Olivier en Zéta Smith 

 
 
KULTUUR EN ANDER AKTIWITEITE 
 
VCSV-verslag 
Ons het hierdie kwartaal afgeskop met ‘n VCSV-aand op 25 Julie wat deur ongeveer 60 leerlinge bygewoon 
is.  Buiten die gewone ken-mekaar (aangebied deur TMT-lede), lofprysing en heerlik verversings geniet, het 
Ds. Nico Kriek kom wys en vertel oor Sending in Suid-Oos Asië en ‘n ander wêreld het vir ons oopgegaan.   
 
TMT-lede bly steeds deurgaans by ons skool betrokke.  Hulle het koshuisbidure gehou, ‘n VCSV-byeenkoms 
aangebied waar ons tot die been gesny is en heelwat leerders hulle verhouding met God hernu het en hou 
elke Vrydagaand ‘n jeugbyeenkoms by Josh Gen in Wellington wat deur ‘n handjievol van ons leerders 
bygewoon word en waarna altyd uitgesien word.  Baie dankie vir al jul insette! 
 
Ons ongeveer 36 kringleiers het twee keer geleentheid gehad om kringe aan te bied en dié kringlede wat 
aktief betrokke is, geniet dit steeds.  Die kringleiers het hul afsluiting by Bethel gevier met ‘n “burger-aand” 
en heerlik saam gekuier.  Oom Pieter en tannie Karini het die geestelike kos gedeel.   
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Dis weer tyd vir nuwe kringleiers en bestuur kies.  Bid asb. dat die Here arbeiders vir Sy oes sal stuur en 
hulle sal toerus.  Ons kringleierskamp word gehou 19 – 21 Oktober te Kijk in de Pot en sal gelei word deur 
Attie Rall van Kaalvoetbediening. Bid ook dat ons steeds ons geloof en vertroue in God sal behou in ‘n tyd 
waar die Waarheid van alle kante af aangeval word.  Bid ook dat God ons as ouers weer sal leer om Sy juk 
op ons te neem, want Sy las is lig.   
 
 
SKAAK 
Die kwartaal is gekenmerk deur spanbou en ons jong spelers het vanjaar ‘n groot bydrae gelewer tot die 
gees wat by skaak heers.  Dankie ook aan ons ou manne wat jarelank diens gelewer het en wat ons baie 
gaan mis:  Jacquin, Ashwin, Tristan en Anriko.  Ons sien julle hopelik weer volgende jaar by die SKAAK Old 
Boys! 
 
Ons het vanjaar vasgeval met ons interskolewedstryd, maar ons sal terugveg en binnekort weer die bordjies 
verhang.  ‘n Goeie gees het egter geheers en dit was goed om as skaakspanne saam ‘n foto toe neem. ‘n 
Droom van Old Boys Skaak is gebôre en ons sal hopelik volgende jaar tydens ons feesjaar geboorte daaraan 
skenk.   

 
SPORT 
 
SPORTDINEE 2018 
Mej Redelinghuys en haar span het vanjaar weer eens die Sportdinee met groot sukses aangebied.  Die 
hoofdoel van die aand is om ons spanne te vereer en dankie te sê aan elke speler en afrigter vir hul 
toewyding.  Baie geluk aan al die pryswenners en dankie vir almal se ondersteuning om só ‘n funksie moontlik 
te maak.  
Hoof pryswenners van die aand:   
Spanne van die Jaar: 
Rugby: O/19A Rugbyspan   
Netbal: O/19B Netbalspan 
Hokkie: O/19A Seuns Hokkiespan 
Interhuiswenners 2018:   Bethel 
 

O/19 A – NETBAL: 
Die derde kwartaal was wee reens ‘n baie bedrywige kwartaal met ‘n totaal van 7 wedstryde wat gespeel is. 
Ek wil vir al die spelers baie dankie sê vir hulle deelname en goeie gees waarin al die wedstryde gespeel is. 
Ons Interskole wedstryde teen Bosmansdam het gemengde uitslae gehad, met 5 oorwinnings. Die Porex 
Labori o/19A-span het ongelukkig in hulle naelbyt-wedstryd 14-23 verloor. ‘n Vriendelike versoek aan al ons 
netbalspelers, sorg asb dat julle gekondisioneer en fiks bly gedurende die vakansie. Netbalproewe vir 
volgende jaar se spanne sal op Woensdag 17 Oktober plaasvind. Vriendelike groete Mev. H. Coetzee 
(Netbalkoördineerder) 
 
0/19 A-RUGBY 
Die 1ste rugbyspan het die kwartaal se rugby alreeds tydens die laaste naweek van die Junie vakansie begin 
toe hulle aan 'n sportdag by Hoërskool Swartland deelgeneem het. Daarna het die kwartaal se verpligtinge 
begin en het ons nie baie goed begin teen Hopefield waar hulle ons vinnig laat besef het hulle is gereed vir 
ons en ons ongelukkig die wedstryd verloor. 

Daarna het ons manne drasties begin besef dat dinge sal moet regkom sodat ons kan gereed wees vir 
Interskole. Ons volgende wedstryd was teen Stellenbosch en hier gee ons manne alles en speel 'n baie goeie 
wedstryd en wen die 29-22. Dit was opgevolg deur 'n 28-0 oorwinnig oor Parrow die volgende naweek. 
Daarna op 'n sopnat Bethel was ons ongelukkig nie opgewasse vir die sterk span van Hugenote nie en verloor 
41-13. Die volgende naweek was dit HTS Bellville wat in wat hulle as hul interskole beskou en uiters 
gemotiveerd was, het ons manne 'n baie goeie eerste helfte gepeel het en ons teen halftyd 15-12 voorgeloop 
het, maar ons het ongelukkig in die tweede helfte laat slaplê en ons verloor ongelukkig 29-15. 

Daarna was dit die belangrikste wedstryd van die jaar.  Interskole 2018 en op 'n koue en nat dag in die Paarl 
was ons manne gereed vir die uitdaging.  Na 'n baie goeie eerste helfte loop ons halftyd met 22-3 voor. 
Tweede helfte speel ons teen 'n sterk wind en 'n gemotiveerde Bosmansdam span en hulle laat ons vinnig 
besef hulle wil nog wen.  Hulle druk vinnig na halftyd 'n drie en die telling verander na 22-10.  Daarna slaan 
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ons terug en druk ook weer 'n drie en loop 27-10 voor.  Ons wen egter die Interskole wedstryd met 27-17 en 
sluit ons seisoen goed af. Baie dankie vir almal se ondersteuning. 

O/19B-RUGBY: 

So kom nog ‘n rugby seisoen tot ‘n einde. Die O/19B Rugbyspan het ‘n gemengde resultaat seisoen gehad. 
Ons speel elf wedstryde deur die jaar, waarvan ons ses wen.  Ons het vyf wedstryd na mekaar gewen, 
waarvan dit goeie oorwinnings teen Overberg (19-0), Hopefield (22-20), Stellenbosch (21-19) en Parow (29-
5) insluit.  Ons het verseker die beste vir laaste gehou, met ‘n 34-0 Interskole oorwinning teen Bosmansdam. 
Ons wil net elke speler bedank vir sy toewyding en gedrag om ‘n positiewe beeld vir Labori se rugby te skep. 
 
Ons top puntemaker vir die jaar is kaptein Gareth Sauls met 74 punte. Ons wil ook die volgende manne 
gelukwens met hulle toekennings by die jaarlikse Sportdinee: 
Beste Sportmangees:  Gershwin Swartz 
Beste Vordering: Hanru Smith 
Beste Voorspeler: Craig Davids & Matthew Herbert 
Beste Agterspeler: Gareth Sauls 
 
Ons wil graag vir Pen & Ink (021 872 6853) bedank vir die borgskap van ons opwarmhemde. Ons sien uit na 
volgende jaar se seisoen.  Rugby groete van mnre. Dreyer & le Roux (Afrigters) 
 
O/19A-SEUNSHOKKIE - SEISOEN 2018 

 
Sjoe wat ‘n ongelooflike kwartaal, vol tawwe wedstryde en propvol aksie op die hokkieveld. 
 
Die derde kwartaal skop af met ‘n wegwedstryd teen Hopefield.  Na die drie weke vakansie kon ons sien die 
manne het lus vir speel.  Brithan, speler van die wedstryd het seker gemaak van die doele en die Vikings 
stap met ‘n 3 – 0 oorwinning daar weg.  Vir die volgende kragmeting ry die Willehonde net so ‘n paar 
kilometers verder op die R45 weskus toe.  Dit was nou ‘n klomp honde bymekaar!  Curro Langebaan is ook 
bekend as die Willehonde, maar dat die Vikings “willer” is as hulle is ‘n feit.  Die manne stof vir Curro 6 – 1 
af op hul eie astro-veld. Doele aangeteken deur Brithan (3), Armand (2) en Daniel (1). Die wedstryd was ‘n 
getuigskrif van groei en as ‘n span saamwerk, want deur die loop van die Mosselbaai toer het ons teen 
dieselfde span gespeel en 0 – 1 verloor. Welgedaan vir ongelooflike karakter en veggees!   
 
Daar is omtrent heen en weer gery, ons volgende opponente is Parow.  Ryan Pietersen het uitgeblink in die 
wedstryd en Parow goed laat les opsê.  Die Vikings wen vir Parow 2 – 0, waar die doele aangeteken is deur 
Daniel (1) en Paul (1).  Kort na ons wedstryd Saterdag pak die manne Maandag vir Hugenote aan op Bethel. 
Ons kon amper onder-waterhokkie begin speel, so lekker het dit gereën.  Slegs na vyf en twintig minute se 
spel het Labori 2 – 1 voorgeloop. Hugenote het wel gevra om die wedstryd te staak weens kwaai nat 
omstandighedes.  Doele aangeteken deur Brithan (1) en Edward (1) .  
 
Na ‘n welverdiende langnaweek se rus pak die Vikings vir HTS Bellville aan op hul tuisvelde. Na halftyd loop 
die manne 3 – 0 voor. Met die oog op Interskole die volgende naweek, was die halftyd spanpraatjie 
eenvoudig, “manne hou by die plan, speel op jou plek.” So teken die Willehonde nog vyf doele aan en stuur 
HTS Bellville 8 – 0 stert tussen die bene huis toe. Doele aangeteken deur Gawie (2), Kyle (2), Armand (2), 
Edward (1), Brithan (1).  
 
Die beste word altyd vir laaste gelos, en dit is Interskole 2018!!! Ongelukkig het Bosmansdam nie ‘n 
seunshokkiespan nie, maar Bloubergrant het aangedui hulle wil graag teen ons meeding. Labori teken eerste 
‘n doel aan, kort daarna het Bloubergrant terug geantwoord. Halftyd is die telling 1 elk. Die laaste vyf en 
twintig minute is asof die manne ‘n tweede asem kry en teken nog drie doele aan. Hier het die manne gewys 
dat ‘n telling nie vir hulle onderdruk plaas nie, dat hulle die plan eenvoudig hou en puik uitvoer. Knapgedaan 
manne!!! Die Vikings pronk met ‘n wen telling van 4 – 1 oor Bloubergrant. Spelers van die besondere wedstryd 
is ongetwyfel die vier matrieks, Gawie, Marco, Christopher en Edward. Doele aangeteken deur Armand (2), 
Gawie (1) en Daniel (1). 
 
Die 2018 se seisoen het my hoogste verwagtinge oortref, om te kon werk met veertien ongelooflike individue 
en hoe hulle as een span saamgesmelt het, is so waar enige afrigter se droom. Wanneer ons statistieke 
saamvat het die Willehonde slegs 7 doele afgestaan en 27 aangeteken! Dit is ‘n puik prestasies en 
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ongetwyfeld is julle die waardige wenners vir die Hokkiespan van die jaar. Om te kan getuig van die unieke 
groep manne, is ons top doelskieter en die man met die gees Brithan, Eckart vir die beste vordering, Pieter 
vir toewyding, Daniel vir beste voorspeler en Marco vir die beste agterspeler.  Uit die spesiale groep moet 
ons ongelukkig afskeid neem van vier matrieks, Gawie (K), Marco (o/K), Christopher en Edward.  Manne 
baie dankie vir julle reuse bydrae tot Labori se hokkie en die diep spore wat julle getrap het, op Bethel en in 
ons harte. Ons beste wens vergesel julle vir die pad vorentoe.  Mag julle vir altyd ‘n Viking Willehond bly. 
 
Die volgende manne is reeds op reis na Egipte toe, Gawie, Marco, Kyle, Daniel en Armand. By die 
Mosselbaai Sportskool is ‘n groep spelers geïdentifiseer om deel te vorm van ‘n hokkietoer na Egipte.Ons 
kan maar sê, die bestes van die bestes is gekies vir die ongelooflike geleentheid. Geniet dit manne, hou 
Labori se naam hoog en neem elke oomblik in. Dit is ‘n kans van ‘n leeftyd. 
 
Agter elke span is daar ‘n afrigter, maar agter Labori is daar hartsmense en dit is ons borge. Duisende dankies 
aan Gawie Steyn Elektries, Grunder Bye, Vinsure, Fundi Light & Living, Hippo Rock, Mc Carthy Toyota en 
Liquid Edge. Ons waardeer julle ondersteuning die jaar ongelooflik baie. Dit is vir ons kosbaar dat julle in ons 
leerders belê, ‘n belegging vir ‘n leeftyd. Baie dankie! 
Baie dankie vir elke ondersteuner, onderwyser, ouer en noodhulpdiens, om Saterdag vir Saterdag langs die 
veld te staan, partykeer in koue en nat weer, dit spreek boekdele van julle toewyding. Ons waardeer dit 
geweldig baie en is julle ewig dankbaar. 
 
Die laaste dankie is aan my span. Manne dankie vir elke oomblik, herinnering en les wat ek kon leer. Dankie 
vir die geleentheid om julle afrigter te kon wees, dit was so waar ‘n fees en plesier. Dankie vir mooi maniere 
en respek wat geheers het. Elke oefening en Saterdae se klipharde hokkie. Julle regtig ‘n unieke, maar baie 
spesiale span. Ek sien julle weer in die vierde kwartaal vir die begin van voorbereiding vir seisoen 2019. Ek 
laat jou met die volgende woorde... KORT, VINNIG en NIE TE HARD NIE. #willehonde (Afrigter: me. O 
Grunder) 
 
LABORI GOLF CLASSIC 2018 
 
Die Labori Golfdag vind vanjaar plaas op 28 September 2018, by Boschenmeer plaasgevind. Daar is 
nagenoeg 100 spelers wat gaan deelneem aan die dag.  Baie dankie aan al ons ondersteuners en borge, 
ons glo en vertrou dat hierdie dag weer eens ‘n groot sukses gaan wees. 
 

BUITEMUURSE TYE – VIERDE KWARTAAL 

SPORT OUDERDOM MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG 

KRIEKET 0/14A 15:00 - 16:00   Wedstryd       

  0/15A 15:00 - 16:00   Wedstryd       

  0/19B  15:00 – 16:00  Wedstryd      

  0/19A 15:00 - 16:00 15:00 - 16:30   15:00 - 16:30   Wedstryd 

ATLETIEK Almal   15:00 - 16:30   15:00 - 16:30     

TENNIS Almal 15:00 - 16:00 16:30 - 17:30 15:00 - 16:00 16:30 - 17:30 Wedstryde   

GHOLF   15:00 - 18:00           

RUGBY 0/19A  16:30 - 17:30   16:30 - 17:30     

 

SCHOOL COMMUNICATOR 
Indien u nog nie hierdie program afgelaai het nie, kan u op die volgende hyperlink klik. Volg die nodige stappe  
http://www.school-communicator.com/downloads.  Die program kan ook op u selfoon afgelaai word. Die link 
hiervoor is:  http://schoolcommunicator.mobi/ (druk ctrl + klik) – Kies Hoërskool Labori Paarl.Indien u 
probleme met die aflaai van die programme ondervind asook enige ander tegniese probleme met hierdie 
program ondervind, kan u die volgende nommer kontak 0860 22 11 36. 
 
 

http://www.school-communicator.com/downloads
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BELANGRIKE DATUMS VIERDE KWARTAAL 
 
4de Kwartaal: 9 Oktober   – 12 Desember (leerders) 
    14 Desember (personeel) 
 
Tuisnaweke: 26 Oktober – 28 Oktober 
  16 November – 18 November 
 
Belangrike datums om te onthou:  Vakkeuse Inligtingsvergadering met Gr 9’s en ouers –  11/10/2018 

Laaste dag van Matrieks – 12/10/2018   
     Prysuitdeling – 18/10/2018 

Begrotingsvergadering – 30/10/2018 
Matriek Eindeksamen begin –  16/10/2018 
Eksamen begin Gr 8–11 – 12/11/2017 

 
Vir addisionele inligting hou asseblief ook ons Facebook-Blad en die School Communicator dop.   
 
Labori-groete 

 
J. Batt 
SKOOLHOOF 


