VERSLAG

Wiskunde- en Wetenskap-in-Aksie 2017

Die SA Akademie, in samewerking met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie
(SAOU), het vanjaar die vierde Wiskunde-in-Aksieprojek landwyd onder leiding van
Hennie de Wet aangebied. Die projek is vanjaar uitgebrei met Wetenskap-in-Aksie.
Die projekte het ten doel om die Einsteins van die toekoms te identifiseer en
erkenning te gee aan leerders wat op 'n vroeë ouderdom reeds briljant presteer. Die
kompetisie word beskou as 'n leergeleentheid. Alle belangstellende leerders in
graad 6 en 7 kon vir die Aksies inskryf. Die wiskundevraestel is op Maandag 12
Junie en die wetenskapvraestel op Dinsdag 13 Junie 2017 geskryf en het uit 40
meerkeusevrae bestaan. Twee "oop" vrae wat addisioneel beantwoord moes word,
is ingesluit om tussen die uitblinkers te onderskei. Proff. Marthie van der Walt en
Kobus van der Walt (eksaminatore) van die NWU het die oop vrae van die beste
kandidate in elke provinsie/streek nagesien, waarna die 30 kandidate met die beste
punte in elke streek bepaal kon word. Die uitbreiding na wetenskap was 'n groot
stap vorentoe en ons is aangenaam verras deur die deelname.
Altesaam 231 skole en 3 482 leerders het in 2017 aan die Aksies deelgeneem. Die
beste leerders in elke streek is genooi na pretdae wat op 19 en 26 Augustus by die
US, 26 Augustus en 2 September by die UJ, 9 September by die UP en NMU en 16
September by die NWU en UV plaasgevind het. Tydens al hierdie geleenthede is
die belangstelling in wiskunde en wetenskap verder geprikkel en ontwikkel.
Die SA Akademie dra graag sy dank en waardering oor aan die skoolhoofde,
vakonderwysers, ouers en leerders vir hulle deelname aan en betrokkenheid by
Wiskunde- en Wetenskap-in-Aksie vir graad 6 en 7. 'n Besondere woord van dank
word gerig aan proff. Japie Engelbrecht en Ewert Kleynhans en ander lede van die
SA Akademie vir hulle aandeel aan die aanbied van die onderskeie pretdae. Daar
is ook groot waardering vir die personeel van die onderskeie universiteite wat hulle
tyd tot beskikking van die SA Akademie en die projek gestel het. Die terugvoering
vanaf ouers en leerders is oorweldigend positief.

Hennie de Wet
ORGANISEERDER

NASIONALE WENNERS 2017
WISKUNDE
Toppresteerders
Barend Steenekamp

Plek behaal
Eerste plek Goud

Skool
LS Menlopark

Lize-Mari Loots

Tweede plek Silwer LS Newton

7

Vrystaat

Yuting He
Bernard Greeff

Derde plek Brons

7
7

Gauteng-Noord
Gauteng-Suid

Glenstantia PS
LS Louw Geldenhuys

Graad
7

Streek
Gauteng-Noord

WETENSKAP
Toppresteerders
Nicolas Alberts

Plek behaal
Eerste plek Goud

Skool
LS Proteapark

Bernard Greeff
Timothy Morrell
Wolfgang Visser
Amike Jacobs

Tweede plek Silwer LS Louw Geldenhuys
Hudson Park PS
Derde plek Brons
LS Jan Celliers
LS Wierdapark

Graad
7
7
7
7
7

Streek
Noordwes
Gauteng-Suid
Oos-Kaap
Gauteng-Suid
Gauteng-Noord

NASIONALE WENNERS 2017
EERSTE PLEK

Barend Steenekamp
Nasionale wenner Wiskunde
LS Menlopark

Nicolas Alberts
Nasionale wenner Wetenskap
LS Proteapark

TWEEDE PLEK

Timothy Morrell
Nasionaal 2de Wetenskap
Hudson Park PS
Lize-Mari Loots
Nasionaal 2de Wiskunde
LS Newton

Bernard Greeff
Nasionaal 2de Wetenskap
LS Louw Geldenhuys

DERDE PLEK

Yuting He
Nasionaal 3de Wiskunde
Glenstantia PS

Bernard Greeff
Nasionaal 3de Wiskunde
LS Louw Geldenhuys

Wolfgang Visser
Amike Jacobs
Nasionaal 3de Wetenskap Nasionaal 3de Wetenskap
LS Jan Celliers
LS Wierdapark

PRETDAG BY UP

Programleier: Hennie de Wet
Streek: Gauteng-Noord/Limpopo/Mpumalanga
Dit was weer eens 'n aangename ervaring om die pretdag by die Innovasiesentrum Sci-Enza by die UP
aan te bied. Hennie de Wet het die leerders en ouers wat dit bygewoon het, verwelkom en die personeel
van Sci-Enza aan hulle voorgestel. Daarna het prof. Oppel Greeff die gehoor toegespreek en die ouers
bedank vir die besondere rol wat hulle in die lewens van hul kinders speel.
Die studente van Sci-Enza het daarna elkeen geleentheid gekry om hulle veld van spesialisasie aan
die gehoor bekend te stel. Hulle het praktiese demonstrasies van die rol van wiskunde en wetenskap
aangebied waaraan die leerders kon deelneem. Die groep is daarna in twee gedeel vir die tweede
gedeelte van die program. Die res van die program het bestaan uit 'n werkwinkel oor die oorhoofse
kamera (camera obscura) met beelde van verskillende dele van Pretoria en praktiese blootstelling aan
van die verskillende projekte en demonstrasies in die sentrum. Die program is afgesluit met 'n geleentheid vir leerders om individueel of in groepe die ander projekte in die sentrum te ondersoek.
Prof. Greeff en dr. Dionē Prinsloo, HUB van die SA Akademie, het die verskillende toekennings aan die
leerders oorhandig. Die ouers het groot waardering uitgespreek vir die dag wat aangebied is, en vir die
moeite wat gedoen is om dit vir die leerders 'n aangename ervaring te maak. Die fasiliteite by die
Sentrum het almal beïndruk. Die Akademie vertrou dat die projek en die pretdag tot groter motivering
van elkeen wat deelgeneem het, sal lei.

TOPPRESTEERDERS – WISKUNDE

Barend Steenekamp
Eerste plek Goud
LS Menlopark

Yuting He
Tweede plek Silwer
Glenstantia PS

Jessica Innes
Derde plek Brons
Glenstantia PS

Lebogang Mothiba
Derde plek Brons
Mitchell House

TOPPRESTEERDERS – WETENSKAP

Amike Jacobs
Eerste plek Goud
LS Wierdapark

Kathleen Petzer
Tweede plek Silwer
Mitchell House

Kamo Habedi
Derde plek Brons
Huttenpark PS

AKTIWITEITE BY SCI-ENZA, UP

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (UP)

PRETDAG BY UJ
Programleier: Hennie de Wet
Streek: Gauteng-Suid
Die twee Pretdae by die UJ-Technolab in Johannesburg was 'n groot sukses. Hennie de Wet het al die
leerders en ouers wat dit bygewoon het en in besonder vir Michael Ettershank, die bestuurder van die
Sentrum, verwelkom. Michael het daarna op voortreflike wyse die waarde van wiskunde in elke faset
van die samelewing aan die gehoor verduidelik. Hy het ook die funksionering van die robotte verduidelik
en 'n kort demonstrasie gegee voordat almal in groepe van drie aan die werk gespring het. Die spanne
moes elkeen 'n robot programmeer om deur 'n spesifieke baan te beweeg. Dit het groot pret en
opgewondenheid tot gevolg gehad. Die spanne het deurlopend getoets of die robotte reg beweeg en
telkens verdere verstellings aangebring. Die eerste spanne wat daarin kon slaag om die baan suksesvol
te voltooi, het een van die merietepryse ontvang.
Die jong wiskundiges het die programmering verbasend vinnig bemeester en met hul inisiatief en
kreatiwiteit beïndruk. Almal was jammer dat die dag om 16:00 moes afsluit.
Michael Ettershank het tydens die afsluiting weer die noodsaak van Wiskunde beklemtoon en die jong
Wiskundiges uitgedaag om hulle ideale te verwesenlik. Dr. Dionē Prinsloo, HUB van die SA Akademie,
het die verskillende toekennings oorhandig en ook die onderwysers bedank vir hulle aanmoediging.
Ook die ouers se rol word waardeer.

TOPPRESTEERDERS (UJ) – WISKUNDE

Bernard Greeff
Eerste plek Goud
LS Louw Geldenhuys

Lizelle Gordon
Tweede plek Silwer
LS Roodekrans

Veruschka Fourie
Derde plek Brons
LS Impala

TOPPRESTEERDERS (UJ) – WETENSKAP

Bernard Greeff
Eerste plek Goud
LS Louw Geldenhuys

Wolfgang Visser
Tweede plek Silwer
LS Jan Celliers

Stephan de Souza
Derde plek Brons
LS Louw Geldenhuys

Keeran Moodley
Derde plek Brons
Montrose PS

AKTIWITEITE BY UJ-TECHNOLAB

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (UJ)

WISKUNDE-PRETDAG BY NWU
Programleier: Prof. Ewert Kleynhans
Streek: Noordwes

Uiteindelik het die groot dag aangebreek. Die toppresteerders van vanjaar se Wiskunde-in-Aksie is
genooi om op 16 September na die Noordwes-Universiteit te kom vir 'n pretdag en prysuitdeling in
Potchefstroom. Wat vanjaar spesiaal gemaak het, was dat die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns ook 'n Wetenskap-in-Aksie begin het en die toppresteerders daarvan was ook
betrokke by die dag.
Die Aksies, georganiseer deur Hennie de Wet in Pretoria, met die ondersteuning van die SuidAfrikaanse Onderwysersunie (SAOU) en administrasie deur Nellie Engelbrecht van die SA Akademie,
het reeds vroeg vanjaar 'n aanvang geneem. Proff. Marthie van der Walt en Kobus van der Walt was
verantwoordelik vir die opstel en finale nasien van die onderskeie vraestelle.
Vanjaar se wenners by die NWU was Katrien du Preez van Laerskool Rustenburg, wat die eerste plek
in die Wiskunde-in-Aksie behaal het, gevolg deur Carel Schutte en Johané van der Walt, albei van
Laerskool Bailliepark. Die eerste wenners van die Wetenskap-in-Aksie was Nicolas Alberts, gevolg deur
Sean O’Donovan van Laerskool Proteapark, met Shafin Chowdhury van Messina in die derde plek.
Baie spesiaal vir Noordwes was dat vanjaar se nasionale wenner en die beste Wetenskap-leerder in
Suid-Afrika uit hulle streek kom, naamlik Nicolas Alberts van Laerskool Proteapark.
Suid-Afrika het 'n groot tekort aan wiskundiges en wetenskaplikes en die standaard word allerweë as
onvoldoende beskou. Die doel van die pretdae is in die eerste plek om wiskunde en wetenskap gewild
te maak onder ons jeug en hulle te laat besef hoe aangenaam en interessant wiskunde en wetenskap
werklik is. Die Aksies identifiseer ook die beste van die beste leerders in dié vakgebiede en poog op
hierdie wyse om die standaard daarvan te verhoog. Leerders streef ook reeds daarna om meer as een
jaar onder die topfinaliste te wees wat na die pretdag toe uitgenooi word. Almal is dit eens dat dit as ŉ
voorreg beskou word om genooi te word.
Ná kolwyntjies, koffie en koeldrank geniet is, het prof. Ewert Kleynhans die dag ingelei met 'n
verwelkoming en 'n besondere voordrag wat die belangrikheid van wiskunde getoon het en daarop
gewys het dat dit nie net oral in die lewe noodsaaklik is nie, maar in werklikheid ook lekker en interessant
is. Baie klem is gelê op die feit dat wiskunde die ruggraat van die wetenskappe vorm.
Daarna het dr. Annalie Roux die leerders begelei deur die oplos van probleme deur statistiek en
meetkunde op 'n vindingryke wyse te kombineer. Prof. Hercules Nieuwoudt het die leerders konstruksies en modelle laat ondersoek.
Wat die professore besonder beïndruk het, was die intelligensie van hierdie groep leerders en hulle
wiskundige vermoë om gevorderde probleme op te los. Hulle was voorwaar van die beste in ons skole
en gee mens opnuut hoop vir die toekoms van ons pragtige land. Opvallend was dat onder die top-25
wiskundewenners ook van die top-25 wetenskapleerders was.
Johan Koekemoer, 'n ingenieur en 'n plaaslike onderwyser, het die leerders op die rekenaars pret laat
hê deur interessanthede omtrent vierhoeke en die verband daartussen te ontdek. Ná die "les" het
elkeen 'n CD met die GeoGebra-wiskundeprogram as geskenk ontvang. Daar is gespeel en
geëksperimenteer in die Wetenskapsentrum en die feestelikhede is afgesluit met kospakkies en die
prysuitdeling.

Die beskikbaarstelling van 'n tolkdiens het tot die dag se sukses bygedra en is besonder waardeer. Die
NWU se Afdeling vir Bemarking en Kommunikasie was betrokke by die afronding van die pretdag,
terwyl NWU-PUK-studente die leerders die hele dag begelei het en gesorg het dat hulle veilig is.
Almal het die dag besonder baie geniet. Die leerders is dit almal eens dat hulle eendag aan die
Noordwes-Universiteit wil kom studeer!

TOPPRESTEERDERS (NWU) – WISKUNDE

Katrien du Preez
Eerste plek Goud
LS Rustenburg

Carel Schutte
Tweede plek Silwer
LS Baillie Park

Johané van der Walt
Derde plek Brons
LS Baillie Park

TOPPRESTEERDERS (NWU) – WETENSKAP

Nicolas Alberts
Eerste plek Goud
LS Proteapark

Sean O'Donovan
Tweede plek Silwer
LS Proteapark

Shafin Chowdhury
Derde plek Brons
Messina PS

AKTIWITEITE BY NWU

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (NWU)

WISKUNDE-PRETDAG BY UV
Programleier: Dr. Samantha Dorfling
Streek: Vrystaat
Die geleentheid is vanjaar weer by die Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde gehou. Dr.
Samantha Dorfling het die ouers en leerders verwelkom en daarna het die leerders aan opwindende
wiskunde-towerkunsprobleme gewerk. Hierna is hulle deur prof. Linda Basson na die Departement
Dierkunde geneem vir 'n lesing oor spinnekoppe en so meer, en toe het dr. Karen Janqueira (van die
Skool vir Wiskunde, Departement Opvoedkunde) die leerders op 'n toer van die Sasol-biblioteek
geneem.
Ná 'n lekker ete is die leerders per bus na die planetarium by Naval Hill, waar prof. Matie Hoffman (van
die Departement Fisika) 'n inspirerende aanbieding gelewer het.
Die prysuitdeling is deur drr. Dorfling en Janqueira waargeneem. Almal het die dag baie geniet.

TOPPRESTEERDERS (UV) – WISKUNDE

Lize-Mari Loots
Eerste plek Goud
LS Newton

Zenobia Slabbert
Tweede plek Silwer
Universitas PS

Gustav Hauptfleisch
Derde plek Brons
Senekal PS

TOPPRESTEERDERS (UV) – WETENSKAP

Gustav Hauptfleisch
Eerste plek Goud
Senekal PS

Mikael von Eschwege
Tweede plek Silwer
Universitas PS

Bianca Bredenkamp
Tweede plek Silwer
LS Newton

Ignus van Deventer
Tweede plek Silwer
LS Newton

TOPPRESTEERDERS (UV) – WETENSKAP (vervolg)

Carlo van der Merwe
Derde plek Brons
Senekal PS

Maha Morsy
Derde plek Brons
Transkei PS

AKTIWITEITE BY UV

Lize-Mari Loots
Derde plek Brons
LS Newton

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (UV)

WISKUNDE-PRETDAG BY NMU
Programleier: Prof. Japie Engelbrecht
Streek: Oos-Kaap

Dit was weereens opvallend om te sien dat mense van so ver as George, Cradock en Oos-Londen
gereis het om die dag by te woon. Ná die verwelkoming en 'n kort verduideliking van die doel van die
Wiskunde-in-Aksie-inisiatief en die Akademie se betrokkenheid daarby, is die leerders in drie groepe
verdeel en onder begeleiding van die gidse na die departemente Chemie en Rekenaarwetenskap en
die departement Fisika se elektronmikroskoopsentrum geneem.
By elkeen van hierdie "stasies" is aanskoulike demonstrasies of verduidelikings deur kundige personeel
en nagraadse studente gegee. Soos gewoonlik was Chemie se demonstrasies vol ontploffings, rook en
gekleurde vloeistowwe. Ten einde Fisika darem ook 'n bietjie blootstelling te gee, is daar voor die prysuitdeling 'n paar eenvoudige demonstrasies van lugdruk, Archimedes se wet en die invloed van
vloeibare stikstof gedoen.
Sertifikate is daarna aan elke leerder oorhandig. Hierna is die geraamde brons-, silwer- en goue
toekennings oorhandig. Die silwerwenner op nasionale vlak, Timothy Morrell, kon weens ongesteldheid
ongelukkig nie teenwoordig wees nie. Snoeppakkies is aan die einde van die verrigtinge uitgedeel.
Daar was vanjaar meer assistente, wat 'n aanduiding is dat die betrokke departemente erns maak met
die dag se pret.

TOPPRESTEERDERS (NMU)
WISKUNDE

Toppresteerders
Megan Wächter
Herman Augustyn
Karl Walker

Plek behaal
Eerste/Goud
Tweede/Silwer
Derde/Brons

Skool
Merrifield PS
LS Wesbank
Merrifield PS

Graad
7
6
7

WETENSKAP

Toppresteerder
Timothy Morrell
Stefan de Beer
Megan Bosman
Dylan Kurten
Nina Hattingh
Corbin de Villiers

Plek behaal
Eerste/Goud
Tweede/Silwer
Derde/Brons

Skool
Hudson Park
George-Suid LS
Hudson Park PS
Hudson Park PS
George Suid LS
Hudson Park PS

Graad
7
7
7
7
7
7

AKTIWITEITE BY NMU
Chemie

Soos gewoonlik, het Chemie weer die vlamme hoog laat opvlam!

Dr. Gletwyn Rubidge vertel leerders van Chemie.

Leerders kry kans om ook deel te neem!

Fisika (Elektronmikroskopie-eenheid)

AKTIWITEITE BY NMMU
Ettienne(vervolg)
Minnaar verduidelik hoe 'n skandeer

Oplosvermoë word verduidelik.

elektronmikroskoop werk.

Ettienne Minnaar kry die mikroskoop reg, en wys 'n paar goggas op die skerm.

Rekenaarwetenskap

Twee nagraadse studente verduidelik die rol van die rekenaar in speletjies.

Sjoe, dis interessant!
MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE
OORHANDIG (NMMU)

Prof. Engelbrecht demonstreer gou ‘n paar toertjies uit Fisika voor die Prysuitdeling.

Ontvangers van die toekennigs is duidelik in hul noppies!

Stefan de Beer (George-Suid)
Silwer in Wetenskap (Oos-Kaap)

Megan Waechter (Merrifield PS)
Goud in Wiskunde (Oos-Kaap)

WISKUNDE-PRETDAG BY US (TRAC SA)
Programleier: Debbey Olivier
Streek: Wes-Kaap

Op Saterdag 19 en 26 Augustus het die graad 6- en 7-wenners van Wiskunde- en Wetenskap-in-Aksie
die Universiteit Stellenbosch se TRAC-Skolesentrum besoek.
TRAC-Suid-Afrika is in 1994 in Suid-Afrika gevestig. TRAC funksioneer onder die vaandel van die
Universiteit Stellenbosch as 'n nasionale program sonder winsoogmerk. TRAC se intervensie in meer
as 100 skole in benadeelde omgewings het ten doel om leerders se akademiese prestasie in wiskunde
en die wetenskappe te verbeter. Belangriker is egter om toe te sien dat leerders tersiêre studie
suksesvol kan aanpak en voltooi. Weens die aard van die leerders se finansiële agtergrond fasiliteer
TRAC ook die proses om vir leerders fondse vir sodanige studie te bekom.
Die ouers en leerders is in die voorportaal van die TRAC-area van die Departement Siviele
Ingenieurswese ontvang. Hier het die leerders geregistreer terwyl die ouers gesellig kon verkeer met
iets te drinke en te ete. Hierna is die leerders na die TRAC-laboratorium begelei, en ná die
verwelkoming is die ouers verskoon en het die leerders met hulle eerste aktiwiteit begin.
Eerste aan die beurt was 'n praktiese eksperiment wat deur een van die TRAC-fasiliteerders, Patricia
Dube, aangebied is. Die eksperiment het gehandel oor Ohm se wet. Die leerders moes direkte en
indirekte verhoudings tussen stroomsterkte, potensiaalverskil en weerstand met behulp van
tegnologiese sensortoerusting bepaal. Die sensortoerusting was aan 'n rekenaar gekoppel en die
leerders se bevindings is deur middel van 'n grafiek op die rekenaar getoon.
Die tweede aktiwiteit, 'n spaghetti-toringboukompetisie, was groot pret. Die leerders moes die hoogste
moontlike struktuur wat 'n malvalekker kan dra, bou. Die doel van die aktiwiteit was om die leerders
bloot te stel aan die ontwerpproses. Elke groep het 20 stukkies rou spaghetti, 1 m tou, kleeflint en 'n
malvalekker ontvang. Hulle is 25 minute tyd gegee om die struktuur te bou. Die hoogste konstruksie
wat onafhanklik kon staan, was die wenner.
Die laaste aktiwiteit was weer 'n praktiese eksperiment, aangebied deur Patricia Dube. Dit het gehandel
oor die wet van Boyle. Die leerders moes ter inleiding verduidelik hoe hulle asemhaal. Daarna is die
begrip inverse proporsie bespreek. Namate volume vermeerder, verminder die druk. Die eksperiment
is met behulp van 'n rekenaar en 'n spuit gedoen. Weereens het die leerders in groepe gewerk en hulle
bevindings is op 'n grafiek aangeteken.
Die ouers is om 11:45 terugverwelkom om die prysuitdeling by te woon. Dr. Sias Mostert
(Akademieraadslid) het die prysuitdeling hanteer. Elke presteerder het 'n prestasiesertifikaat ontvang.

TOPPRESTEERDERS (US)
WISKUNDE

Toppresteerders
Helena Swart
Wiekie Ferreira
Rachel Meiring
Hendri Pretorius
Janneke van der Walt

Plek behaal

Skool

Graad

Eerste/Goud
Tweede/Silwer
Derde/Brons

LS Stellenbosch
LS Gene Louw
LS Stellenbosch
LS Worcester-Oos
LS Jan van Riebeeck

7
7
7
7
7

WETENSKAP

Toppresteerder
Jonathan Louw
Denisha Patel
Nicholas van Wyk
Ruan van Wyngaardt
Elsje-Mari Louw
Talha Bukhari

Plek behaal
Eerste/Goud
Tweede/Silwer
Derde/Brons

Skool
LS Courtrai
LS Ashton
LS Welgemoed
LS Gene Louw
LS Courtrai
LS Outeniqua

Graad
7
7
7
7
7
7

AKTIWITEITE BY US

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (US)

DANKIE !!

Baie dankie vir die moeite wat julle met die kinders Baie dankie vir die geleentheid en julle harde werk. Dis
gedoen het met die Pretdag by UV. Dis wonderlike elke jaar heerlik om saam met julle te skryf.
Onderwyser (Leeuwenhof Akademie)
blootstelling wat julle die kinders bied.
Ouer (Universitas PS)
Baie dankie aan al die organiseerders vir die Pretdag
I just wanted to say Corbin really enjoyed the day at NMU by UJ. Veruschka het dit baie geniet. Dit was vir ons 'n
and thank you to all the organisers.
voorreg.
Ouer (LS Impala)
Ouer (Hudson Park PS)
Louis het die Pretdag by US baie geniet. Wens daar
Baie dankie vir die Pretdag by NWU. Nicolas het dit was meer sulke geleenthede vir die kinders.
Ouer (LS Hendrik Louw)
geweldig baie geniet en kan nie uitgepraat raak nie.
Hulle het baie geleer en sommer 'n spul vriende gemaak.
Van die leerders wat by US se Pretdag teenwoordig
Ouer (LS Proteapark)
was, se ouers sê baie dankie vir die voorreg om te kon
Ons kinders het die Pretdag by NWU verskriklik baie gaan. Hulle het dit baie geniet. Om Wiskunde van 'n hoë
geniet. Nogmaals dankie vir julle moeite. Ek dink daar is standaard deesdae te onderrig, is nogal uitdagend en
'n paar toekomstige PUKKE op pad.
enige ondersteuning is vir ons van groot waarde.
Onderwyser (LS Vastrap)
Onderwyser (LS Hendrik Louw)
Thank you for the lovely expo experience at NMU. Baie dankie vir die groot verrassing met die prysgeld
Megan and her fellow pupils enjoyed their time and wat Helena Saterdag gekry het vir haar deelname aan
learned a lot.
Ouer (Hudson Park PS)
die Aksie. Dit is 'n groot aansporing vir haar en ons
waardeer dit baie. Baie dankie ook aan al die
Ons wil graag dankie sê vir die geleentheid om jul te kon
organiseerders.
Ouer (LS Stellenbosch)
besoek by NMU. Die kinders het dit baie geniet en sien
klaar uit na volgende jaar. Herman hoop ook hy kan weer Sjoe, my dag en kwartaal is gemaak met die deurstuur
kwalifiseer.
Ouer (LS Wesbank) van die name vir die Pretdag. Matt was ook uit sy vel
van opgewondenheid. Ockert van Heerden, wat 'n paar
Baie dankie vir so 'n lekker dag daar by UP, en die
jaar gelede die Pretdag by UP bygewoon het, het die
blootstelling wat ons kinders gekry het, was so
graad 7's vooraf ingelig oor die dag. Hulle het dus
wonderlik. Ons is so geseën, ek was sommer in trane
geweet dit is iets GROOTS om na uit te sien.
want nie Amike of ons het haar mooi prestasie verwag
Onderwyser (LS Van Riebeeckpark)
nie.
Ouer (LS Wierdapark)
Thank you so much for organising and encouraging the
Ons by LS Jan Celliers wil net dankie sê vir al julle moeite
development of these critical subjects!
met ons kinders. Ons kinders het dit baie geniet.
Onderwyser (Hudson Park PS)
Onderwyser (LS Jan Celliers)
We felt incredibly honoured to learn through your letter
Baie dankie vir alles wat julle vir ons kinders doen. Hulle
that Lebogang from Mitchell House is one of the top
is so opgewonde. Julle bied vir hulle geleenthede wat
achievers in their region. We acknowledge this credit
hulle nie op 'n ander manier sou ervaar nie.
Onderwyser (LS Marietjie van Niekerk) bestowed upon her with a great deal of appreciation.
Ouer (Mitchell House PS)
Baie dankie vir die geleentheid wat julle aan die kinders
Baie dankie vir julle inisiatief vir die kinders. Dit maak
gegee het by US. Wiekie is so verras oor haar 2de plek.
beslis 'n verskil aan hulle Wiskunde-/WetenskapOuer (LS Gene Louw)
ervaring en is 'n groot motivering vir hulle om selfs
Baie dankie vir die Pretdag by US. Die leerders het dit beloon te word daarvoor.
Ouer (Universitas PS)
baie geniet.
Onderwyser (LS Jan van Riebeeck)

