
Beste Ouers en Voogde, 

The Gateway Skool se personeel heet ons 54 nuwe 

leerders, hul ouers/voogde welkom asook die leerders en 

ouers wat na die skoolvakansie teruggekeer het.             

Ons verwelkom drie nuwe onderwys personeellede, me 

Maretha Louw, Clarissa Victor en Tersia van Gerve by ons 

skool en wens hul ‘n lang en vervullende tyd by              

The Gateway Skool toe. 

Teen die einde van verlede jaar was ons beslis onseker oor 

wat die toekoms vir ons sou inhou met die Corona Virus in 

ons midde. Ons dank ‘n Hoër Hand wat ons gelei het deur 

hierdie tye en ons leerders en personeel veilig bewaar het. 

Ons bedank ook ons ouers/voogde wat liefdevol ons kinders 

gedurende die grendeltyd onderrig het in onseker tye. 

Die nuwe jaar het baie opwinding meegebring met die 

voltooiing van twee nuwe klaskamers met baie ruimte en 

natuurlike lig. Ons is bevoorreg om u mee dat deel dat ons 

ten volle voorbereid is om in die nuwe era van leer en onderrig ons leerders toe te rus met 

vaardighede wat hul met die ingang van die 4de industriële revolusie benodig. Die skool is goed 

toegerus met ‘n verskeidenheid tegnologie om vervlegte leer en onderrig aan te bied en om in die 

toekoms op ons sterk punte te bou . 

Punte van Belang: 

 Nuwe personeel 

 Nuwe leerders 

 “Clothes for Cash” 

 Downsindroom Dag  

 Leierskap ontwik-

keling 

 Verlies en rou 

Welkom terug Deur Dr. C.J. Vlachos 

April 2021 Uitgawe 1 

Beheerliggaam verkiesings 
Ons wens graag die volgende nuut verkose lede van die Skool Beheerliggaam geluk. Hulle 

word sterkte toegewens vir hul ampstermyn van drie jaar (Maart 2021 tot Maart 2024) . 

Hoof:                         Dr M.E. Kempen  

Ouer Komponent:       Mr W. Van Wyk  

Adv J. Raubenheimer 

Mr L. Kruger  

Mr P. Du Toit  

Ms C. Watson  

Ms N. Booth 

Ms L. Johnson  

Ms M. Ralph 

Onderwys Komponent: Mr J. Pienaar 

Ms S. Meyer  

Ms T. Edwards  

Nie-onderwys komponent: Sr M. Scheepers 
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The Gateway Skool verwelkom graag die nuwe leerders wat die jaar 

by ons skool aangesluit het. Ons vertrou dat hul tyd by                  

The Gateways Skool gevul sal wees met wonderlike herinneringe en 

baie leergeleenthede! 

Nuwe leerders 

Janco Nortje 

Minkenso Sibiya 

Ruan Hartzer 

Myliah Govender 

Ethan Johnson 

Omphile Pilane 

Roelof De wet 

Alexa Moodaley 

Buhle Linose 

Osego-Gorge Swarts 

Lesedi Buthelezi 

Zoey Kubheka 

Zanika Knight 

Evan Williams 

Alec van Wyk 

Alexander James 

Zia Senekal 

Mpendulo Mtshali 

Lwandle Tshabalala 

Ettiene Nel 

Minàe van Rensburg 

Ivan Cilliers 

Fumani Shikhibana 

Xander van der Walt 

Siyabonga Ngidi 

Tristan Lotz 

Atlegang Tshabalala 

Meagan Hill 

Karina Theron 

Talia Dunn 

Koketso Molefe 

Junior Dlamini 

Ntsakiso Ndlovu 

Katlego Merafe 

Zaylee Scherman 

Jodene Scherman 

De Wet Ralph 

Bonolo Maponya 

Tshegofatso Molete 

Lethabo Nhlapo 

Mbhali Jutyu 

Mlamli Zuma 

Isolule Meje 

Quade Harper 

Tshidiso Makua 

Retshegofetse Moeng 

Connor Leal 

Christiaan Booysen 

Anizka van Zyl 

Anika van Zyl 

Welkom 

Personeel sake  

Ons groet Me Ria Lombard wat afgelos het sedert September 2020. Dit was ‘n voorreg om saam met so ’n 

professionele persoon  te werk. Seënwense word vir Me Lombaard toegewens. 

Baie welkom aan Me Maretha Louw, Me Clarissa Victor en Me Tersia Gerve wat die jaar by The Gateway 

Skool se onderwys personeel aangesluit het. Asook Me Kamo Gaomphe wat as voedsel assistent aangestel is. 

Mag hierdie nuwe fase van hul lewens baie geluk en sukses inhou.. 

Maretha Louw 

Ek is die nuwe graad 5 onderwyseres by The Gateway School. Ek is mal oor lag, musiek, 

reën en om tyd saam met my gesin te spandeer. Ek het in 2017 my studies voltooi aan 

Noordwes-Universiteit se Potchefstroom kampus. Ek het vir 5 jaar studeer waarna ek ’n 

BA graad in Psigologie, Afrikaans & Nederlands behaal het, daarna ’n nagraadse diploma 

in onderwys en my Honneurs in Opvoedkundige Sielkunde voltooi het.  Na my studies het 

ek vir twee jaar as ’n onderwyseres gewerk by ’n hoërskool hier in Johannesburg. Ek het 

ook die voorreg gehad om vir ’n jaar oorsee te kon werk, waar ek baie geleer het van die 

lewe en die mense waardeur ons omring word in die wêreld. 

Ek sien werklik uit om ’n gesoute juffrou by The Gateway Skool te word en nie net om my 

kennis aan die kinders oor te dra nie, maar om by hulle te leer.  

Om met kinders te werk, is nie werklik ’n werk nie, dis ’n absolute lekkerte! 

Clarissa Victor  

My naam is Clarissa Victor. Ek is die nuwe 

Graad 5 onderwyseres. Ek is trots om deel te 

wees van die The Gateway Skool familie en 

sien uit na alles wat die nuwe hoofstuk van 

my lewe inhou.  



Ons is baie opgewonde om met ‘n nuwe projek by The Gateway Skool af te skop, “Clothes for Cash”. 

Die projek het deur ‘n sameloop van omstandighede ontstaan. Baie skenkings het begin instroom wat 

natuurlik ‘n tekort aan pakplek tot gevolg gehad het.  Met die skoolhoof se toestemming en 

ondersteuning het ons begin om verskeie klere items beskikbaar te stel vir verkope om daardeur ‘n 

ekstra inkomste vir The Gateway Skool te genereer. 

 

Hierdie projek het uit die staanspoor gegroei en dit was met groot vreugde dat ons ook van die 

skenkings aan ons behoeftige leerders kon gee.  

 

Die reuse sukses wat ons beleef het met hierdie projek, is duidelik ‘n uitstekende idee om die projek 

uit te brei.  Ons vra dus met groot afwagting dat u enige oorbodige gebruiksartikels, byvoorbeeld 

klere, skoene, kombuisware, linne, gereedskap en speelgoed aan die skool sal skenk. Hierdie 

skenkings is welkom, enige tyd regdeur die jaar . Die verkoop daarvan sal ekstra inkomste 

beskikbaar stel vir die vele spesiale behoeftes van The Gateway Skool.  Ons sien baie daarna uit om 

hierdie projek te loods saam met ons ouers, vriende en familie en ons sien uit na die uitdaging om ‘n 

nuwe huis vir u skenkings te vind. 

 

By voorbaat dank vir u ondersteuning! 

“Clothes for Cash”~Lindie Aucamp 
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21 Maart is wêreldwye Downsindroom Dag. Die “Lots of Socks” inisiatief het ontstaan omdat 

sokkies net soos chromosome lyk en leerders met Downsindroom het oor ‘n ekstra chromosoom 

beskik. Die personeel van The Gateway Skool het meegedoen aan die inisiatief deur kleurvolle 

sokkies aan te trek.  

Downsindroom Dag 2021 

Tersia van Gerve 

Ek is ’n mamma van twee       

dogtertjies. My stokperdjies is 

naaldwerk,verf en handewerk. 

Ek hou van blomme en oudhede 

en sien uit na my tyd by The 

Gateway Skool.  

Kamo Gaomphe 

Ons verwelkom Me Kamo wat as 

assistant vir die Voedingsprogram 

aangestel is. Sy hou van kosmaak 

en sien uit om in The Gateway 

Skool se kombuis te help. Haar 

gunsteling kos is Malamogodo 

(afval) en pap. 
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Prefekte en Monitors opleiding ~ Karen Smith  

Die jaarlikse leierskap ontwikkelingsgeleentheid vir die prefekte en monitors van The 

Gateway Skool het hierdie jaar bietjie anders gelyk. Maar ons het nie die leerervaring of die 

pret daardeur prysgegee nie! Die prefekte en monitors het ‘n inligtingsessie oor “Hoe om ‘n 

leier te wees” in die skoolsaal bygewoon. Hulle moes onder meer ‘n speletjie speel waar hulle 

die persoon moes identifiseer wat in die geheim die groep lei. Dit was ‘n uitdagende speletjie 

en het almal se samewerking vereis.  

Die opleidingsessie is gevolg deur ‘n oggend van ononderbroke pret. Die aktiwiteite het ‘n 

platform geskep waar die skool se leiers mekaar bietjie beter kon leer ken.  
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Die Covid-19 pandemie bied verskeie stressors en uitdagings vir mense reg oor die wêreld. Dit het 

ook ‘n impak op die personeel en families van The Gateway Skool. Hierdie uitdagings sluit in:  

 Jou eie gesondheid en die van jou familie en vriende 

 Werkverlies en die implikasie daarvan op inkomste wat bydra tot finansiële las 

 Die blootstelling van mens se eie gesondheid en die van ander om jou 

 Meer versorgings verantwoordelikhede bv. Die versorging van kinders met spesiale behoeftes 

óf die versorging van bejaarde ouers, in die afwesigheid van gemeenskap ondersteunings 

dienste 

 Beperkte essensiële dienste of items bv. kos items en publieke vervoer 

 Emosionele, kognitiewe en fisiese ongemak as gevolg van die ontwrigting van roetines en die 

onsekerheid oor die toekoms  

 Bekommernis oor die effek van die maatreëls wat ingestel is om verspreiding van die virus te 

voorkom bv. Sosiale distansiëring en isolasie 

Saam met die bogenoemde uitdagings het verskeie families ook verlies van ‘n geliefde, vriend of bure 

ervaar tydens die laaste maande. Die Covid-19 maatreëls rakende kontak met persone tydens siekte 

en die beperking op begrafnisse het verder die ervaring van verlies en ons vermoë om te rou, 

beïnvloed.  

Die rou proses is ‘n persoonlike en pynlike proses wat uniek ervaar word deur elke individu. ‘n Model 

wat deur Elizabeth Kubler-Ross saam gestel is, definieer 5 fases van verlies. Dit help ons om te 

verstaan dat dit normaal is om ‘n verskeidenheid intense emosies te ervaar tydens die rou proses.  

Aangesien die rou proses vir elke individu uniek is, kan sommige mense fases oorslaan of ‘n paar 

fases gelyktydig ervaar. Om bewus te wees van die verskillende fases, kan help om emosies beter te 

beheer. Die wete dat baie ander al deur dieselfde proses is en uiteindelik kon aangaan met hulle 

lewe, gee baie mense hoop. Die 5 fases van rou is as volg:  

 

Ontkenning (fase van afgeplatte emosies)  
Aanvanklik is ons geneig om verlies te ontken. ‘n Gevoel van ongeloof en teleurstelling word dikwels 

ervaar en die persoon in rou vertel hom- /haarself dat dit nie werklik besig is om te gebeur nie. Die 

brein aanvaar nie die boodskap wat hy hoor nie en dit is moeilik om ons geliefde se dood as finaal te 

aanvaar. Om die terme “dood” of “afgesterf” te gebruik vir ons geliefdes is vreemd en moeilik om te 

doen.  

 

Woede 
Die persoon in rou kan woedend wees vir die persoon wat gesterf het of vir die siekte (Covid-19) wat 

die seer, leiding en dood van hulle geliefde veroorsaak het. Hulle kan ook kwaad wees vir die wêreld 

as geheel of ‘n hoër mag wat toegelaat het dat hulle geliefde sterf. Die persoon in rou mag kwaad 

wees dat hulle nie meer kon doen om die afsterwe van hulle geliefde te voorkom nie en kan hulself 

blameer vir stappe wat hulle nie geneem het nie. Dit is algemeen om vir enige buitestaander kwaad 

te wees bv. Die hospitaal/regering/die Wêreld Gesondheid Organisasie, enige een wat ons glo kon 

dalk ’n impak op die dood van ons geliefde gehad het.  

 

Onderhandeling 
Tydens die fase kan die persoon in rou probeer om te onderhandel met ‘n hoër mag in ‘n poging om 

hulle geliefde terug te kry. Dit is ‘n poging om te glo dat ons krag het waaroor ons nie werklik beskik 

nie om die realiteit te vermy dat verlies kan gebeur ongeag of ons dit verdien al dan nie. Dit is baie 

moeilik vir iemand wat rou om te aanvaar dat hulle niks kon doen om die siekte te verhoed nie. Ten 

spyte van hulle beste poging om verantwoordelik en voorkomend op te tree, het hul geliefde steeds 

gesterf.  

Hanteer die verlies van ‘n geliefde weens die Covid-19 
pandemie~ Heidi Kotze  
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Depressie 
Die persoon in rou voel afgestomp terwyl die gevoel van woede en hartseer steeds onderliggend 

teenwoordig is. Die aanvanklike vloed van aandag en simpatie is verby en die stilte en gevoel van 

leegheid is oorweldigend. Die persoon in rou mag alleen voel terwyl hulle al die spesiale dinge van 

hulle geliefde mis en hul gedagtes word oorheers deur die herinnering van hul geliefdes.  

Tydens die onsekere tye kan ons ook vrees dat ons verdere verlies kan ervaar. Dit kan ‘n gevaarlike 

fase wees waar mense geneig is om op te gee. Dit is belangrik om jouself toe te laat om hartseer te 

voel terwyl mens besef dat mens uiteindelik ook deur die fase sal kom. Ons sal herstel van die diep 

pyn wat ons ervaar na die verlies van ‘n geliefde. Indien nodig, kry professionele hulp om jou emosies 

te help verwerk.  

 

Aanvaarding en hoop 
Dit gebeur na die woede, hartseer en treur minder geword het. Die persoon in rou aanvaar die 

realiteit van hulle verlies en erken tydens die fase dat die dood ‘n onvermeidelike deel van die lewe 

is. Hulle besef dat ‘n geliefde altyd geliefd sal bly en altyd gemis sal word, maar besef ook dat hulle 

steeds lewendig is en hulle eie lewe het om te leef.  

 

As jy ‘n geliefde verloor het kan die volgende wenke jou help om jou emosies te hanteer:  
1. Laat jouself toe om die pyn en al die ander emosies te voel.  

2. Erken jou emosies, selfs die waarvan jy nie hou nie. 

3. Maak jou self los van skuldgevoelens (as ek net meer gaan kuier het, nog een oproep gemaak het 

ens) 

4. Koester die verhouding wat julle gehad het en die goeie herinneringe wat julle het. 

5. Besef dat dit dalk lank kan vat voor jy weer soos “jouself” voel. 

6. Besef dat die lewe vorentoe, sonder jou geliefde, anders gaan lyk.  

 

’n Paar maniere om jou pyn effektief te hanteer:  
1. Erken die pyn wat jy voel  

2. Omring jouself met mense wat omgee 

3. Vind vriende en geliefdes wat jou verlies verstaan en daarin deel 

4. Deel slegs jou gevoelens en ervarings waarmee jy gemaklik voel  

5. Sien om na jou gesondheid (eet gereeld, slaap genoeg, oefen) 

6. Gaan voort met daaglikse roetines wat vir jou vertroosting bied 

7. Aanvaar praktiese hulp van ander 

8. Spandeer elke dag tyd aan ‘n aktiwiteit wat jy geniet  

9. Wees geduldig met jouself terwyl jy verskillende emosies ervaar  

10. Verkry professionele hulp as jy in afbrekende denkpatrone verval.  
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Na Me Toinette Edwards se sukses in die 2019 National Teachers Awards is sy en ander 

finaliste genader deur die tydskrif  “Successful Women” waarna die volgende artikel van 

haar verskyn het. Ons is voorwaar trots op haar! 



Borge 

Fisiese Adres : 

Van Dalen Road North 

Ruimsig 

Tel: (011) 958 2080 

E-mail: gateway_school@corpdial.co.za 

Ons is op die internet, besoek ons by  www.thegatewayschool.co.za 

of op ons Facebook blad The Gateway School 

 

Skole her open    - 03/05/2021 

National Brandwonde week  - 6-12/05/2021 

Jeugdag     - 16/06/2021 

Skole sluit    - 9/07/2021 

 

Onthou om die D6 

dom te hou vir in-

ligting, briewe en 

skool werk  


