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1. AND LET THE ANNUAL ‘SENTENCE’  

BEGIN AGAIN…  BL. 3 

2. VAN TOT SIENS TOT WELKOM! BL. 4 

3. BOKKIES UIT HUL HOK VRYGELAAT! BL. 7 

4. DIE GRAAD-8’S HOU SOKKIE  BL. 8 

5. KLEUREATLETIEK  BL. 9 

6. STAAL, STAAL EN NOG MEER STAAL… BL.10 

7. PRET OP PORTERVILLE  BL.11 

8. VALENTYNSDAGFIËSTA  BL.12 

9. WATERKASKENADES  BL.13 

10. HOPEFIELD GUTS VANAF DIE ATLETIEK-  

VELD TOT BINNE-IN DIE SWEMBAD BL. 14 

11. VA-VA-VOOM-VARIA  BL. 15 

12. CWL BAARD SPORDAG 2020  BL. 16 

13. KERSIE OP DIE KOEK  BL. 17 

14. RADIKALE REDAKSIE BL. 18 

15. VANUIT DIE KANTOOR  BL. 19 
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 Deur Kiara Kirsten 

The bell rings.  Everyone lines up in order.  The boys and girls are marched to 

their separate blocks.  “Silence!”; “walk in a line!”; “sit down”; “stand up”… it’s 

all starting again.   

Did you know that a synonym for the word ‘school” is PRISON.  Both schools 

and prisons have locked gates and high fences surrounding them.  In both 

schools and prisons, there is break time, cell time, work time and exercise time.  

You have no contact with the outside world.  Strict dress codes are enforced and 

you are punished for breaking rules, with the warden and his guards always 

watching over you. 

Do you see the point that I am trying to get to! 

So although we are all back at the prison that is called School, we can all be 

happy that HSH probably is the most fun prison that one will ever get! 

Ons kan almal saamstem dat die eerste week van skool n bietjie… CHAOTIES 

was.  Vir sommige van die rugbyseuns het die jaar sommer met ‘n ‘lewe-of-

dood’-ervaring by Donkergat afgeskop.  Vir die res van ons het die nuwe 

skooljaar met n opwindende sokkie begin.   

Ons kan nie vergeet van die 2 vuurwarm dae se kleureatletiek waar daar 

uitstekende nuwe rekords en mooi prestasies behaal is nie.  Die kleureatletiek is 

weer eens deur die GOUES gewen, met die BLOUES wat ook maar weer die 

geesbeker huis toe gevat het. 

Dit is te danke aan Mnr Wehan en sy personeel (insluitend Mnr Freddie en sy 

terreinpersoneel) dat ons al hierdie opwindende geleenthede kry. 

Alhoewel dit mag voel of jy ‘n gevangene is wat vals beskuldig en terug in die 

tronk is, is daar ook die lekker dele wat ons moet waardeer. 

May your attitude for this year be, “I want to see what comes if I don’t give up”.   
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HSH mag dalk 165 jaar oud wees, maar ons 

vernuwe nog elke jaar. 2020 het ag nuwe 

onderwysers opgelewer, en almal het sommer 

dadelik by die HSH-familie ingeskakel. So paar 

brokkies ligting om hulle ‘n bietjie van nader 

te leer ken…  

Juf Meagan: 

Juf Megan het in die Paarl grootgeword en het matriek by Hoërskool La Rochelle 

geskryf. Na skool het sy in China gaan skoolhou. (Ek vermoed sy is baie bly dat sy nie 

nou nog daar is nie!) Haar stokperdjies is stap en draf. Oor 5 jaar wil sy moontlik haar 

eie besigheid begin het. En haar motto: “What doesn’t kill you, makes you stronger!” 

Sterkte met al Juffrou se planne – dit was heerlik om Juffrou te leer ken! 

Mnr Visser: 

Mnr Visser is in Baardskeerdersbos gebore. (Daar is blykbaar regtig so ‘n dorp!) Sy 

stokperdjies is houtwerk en fietsry (maar hy erken dat dit moontlik nie nou so sal lyk 

nie). Sy byname was nog altyd aan ‘visse’ gekoppel: Visserman, Fish, Uncle Fish. (So 

HSH, wat dink julle gaan ons ‘visserige’ bynaam vir dié meneer wees?) Hy is besonder 

trots om vise-president van die Vryburger- diensorganisasie, wat mense in nood help, 

te wees. 

Mnr Jurgens: 

Mnr Jurgens is in Pretoria gebore en is sedertdien (ongelukkig) ‘n Bloubul. (Toemaar, 

Meneer, almal het hulle tekortkoming. Maar ons sal Meneer vinnig op die regte pad 

probeer kry!) Sy stokperdjies is tuinwerk, houtwerk en dan is hy ook baie lief 

daarvoor om deur Afrika-lande te toer. Sy bynaam was “Summo”. Blykbaar kon hy 

baie vining baie kos verorber. Sy vriende het hom toe gespot met die volgende 

woorde: So moet (sommo) ‘n man eet! Hulle het ook beweer dat daar ‘n hele paar 

ooreenkomste is tussen hom en die Chinese summo-vegters 

 

 

Deur Jano Reynolds 
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Juf Liezel: 

Juf Liezel het na skool BRek studeer en daarna lank by Saldanha Staal gewerk. ‘n Paar 

jaar gelede het sy egter besluit dat sy eerder onderwys wil studeer. In haar vrye tyd ry 

sy haar kinders rond (dis nou onder andere ek), of wag langs die swembad totdat ons 

klaar geswem het. Vakansies bied sy kampe vir hoërskoolkinders aan, en sy het al 

deur ‘n paar lande gebackpack. Sy is ook ‘n vurige Stormers-ondersteuner! (Daarvan 

kan ek tot my eie skaamte getuig!) 

Mnr Morgan Smith: 

Mnr Morgan of soos sy pelle hom op skool geken het “Captain Morgan” is nou een 

van Hopefield se nuutste onnies. “Captain Morgan” het sy skoolloopbaan in 

Hopefield voltooi. Hy hou baie van hokkie en om rustig op 'n Saterdag-middag 

“chick flicks” op Netflix te kyk. 

Mnr Handré Rall: 

Meneer Handré is die oudste van 5 kinders (jip, jy lees reg!  VYF!). Hy was in Bellville 

Hoërskool en het na skool Sportbestuur gaan swot. Verlede jaar het hy sy internskap 

by die Stormers gedoen. (Hy was regtig deel van die STORMERS se afrigtingspan!) en 

glo my! Hy het al gewys dat hy nie van plan is om sy standaarde te verlaag net omdat 

ons ‘n Hoërskoolrugbyspan is nie.  Intussen hy hy ook bewys dat hy nie net ‘n 

skitterende afrigter is nie, hy het ook ‘n baie suksesvolle CWL Baard-sportdag gereël. 

Maar meisies, ongelukkig is hy reeds bespreek.  Sy meisie studeer BRek op 

Stellenbosch, en hy is dol verlief!  

 

Juf Tana: 

Sy kom van St. Helena Baai, maar is in Namibië gebore. Haar passie in die lewe is 

musiek (sy kan sing, guitaar speel en Ukelele) en kuns.  Sy is ook mal daaroor om te 

dans. Sy hou van verskeie TV-reekse en enige goeie film, maar hou nie van lees nie. Sy 

het ’n fobie vir aarbeie en hou nie baie van slange nie. 

Juf Melissa: 

Sy kom van Langebaan, maar is oorspronklik van Durbanville en sy het  

’n 5-jarige seuntjie. Sy het laasjaar koeke gebak en ook lekker soetighede. Haar 

mikpunt is om 10 000 boeke te lees, waarvan sy alreeds 3 000 gelees het. Sy hou van 

klassieke musiek, Jazz en ook instrumentele musiek.  
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Dis nie koebaai nie, maar tot ons julle weer sien! 

Twee van ons geliefkoosde Afrikaans-onderwyseresse, juf.  Riana en juf. Betsie 

verlaat die wêreld van HSH om nog ’n nuwe avontuur aan te pak en om tyd 

saam met familie deur te bring.  

Afrikaansperiodes gaan definitief ’n holte hê sonder juf. Riana se “ iou ase”- 

rympie wat al vir jare deur die gange van Hopefield weergalm en juf. Betsie se 

stories van haar kleinkinders.  

Die meisies van Huis Ereuka sal vir ewig dankbaar wees vir juf. Riana se moeite 

om die koshuis vir ieder en elk ’n huis weg van die huis te maak en almal in die 

palm van haar hand te dra. Juffrou sal altyd ’n ware mamma by die skool bly! 

Om ’n 1000 woorde te leer vir Sanlam se WOW-spelfees en dan gesê word dat 

ons nie geregistreer is nie kan net deur juf. Betsie beter gemaak word deur om 

ons te “stick” vir slaptjips, kaaskoek en Coke by Spur. Juffrou Betsie se insette en 

moeite met al die skaakgeleenthede en spelkompetisies sal nooit vergete gaan 

nie!  

“Goodbyes are not forever nor the end. It simply means that we will miss you 

until we see you again!” ~ Anon. 

 Mense mag dalk iemand uit Hopefield vat, maar niemand sal ooit Hopefield uit 

’n mens kan vat nie.  
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 Deur Julia Swanepoel 

Hierdie jaar se graad agts het ‘n vrae lys ingevul om te wys hoe hulle nou voel 

nadat die ontgroening verby is. Hier is ‘n paar van die resultate: 

1. Hoe het jy die ontgroening ervaar? 

Die ontgroening het my regtig baie gehelp om te weet hoe ek moet 
optree. Ek het geleer uit die voorbeelde wat die matrieks gestel het. 

2. Wat het vir jou uitgestaan toe jy vir die eerste keer na Hopefield kom? 

Die respek wat die leerders vir onderwysers het en al die moeite wat 
gedoen word vir die leerders. 

3. Wat het jy die meeste van ontgroening geniet? 

Die sokkie. Hopefielders kan darem goed dans! 

4. Watse raad het jy vir volgende jaar se graad agts? 

Doen alles wat die matrieks vir jou sê, dit hou jou uit die moeilikheid uit.

 

1. How did you experience the orientation? 

I accepted it with pride, since I was proud to be a Hopefielder. We had a 
theme, which was “bokkies”. 

2. What stood out the first time you came to Hopefield? 

The manners the Hopefielders have, and the respectful way they treat 
people. When we had to stand against the wall with one leg up and sing 
the schools anthem. 

3. What did you enjoy most of the orientation? 

When we did, mutual activities and we got a coke if we guess “heads or 
tails” correctly. 

4. Do you have any advice for next year’s grade eights? 

They should enjoy grade eight, because there isn’t another special year 
like that again. As they say you only live grade eight once! 
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 Deur Hanu Botha 

Ons sê “welkom aan die Gr. 8’s” by hul eerste ordentlike Hoërskoolsokkie! Soos 

altyd is daar baie nuwe gesigte, maar nou is hul amptelik deel van die HSH-

familie.   

Die sokkie se tema vanjaar was “Bokkies”. Die Gr 8’s het alte oulik gelyk met hul 

kreatiewe idees om soos bokkies te aan te trek.  Die hoogtepunt van die aand 

was om te kyk hoe die klomp hul eerste “moves” uithaal. 

 

 

Wat sê die Gr 8’s van hul sokkie? 

Daniella van Niekerk- “Dit was ‘n perfekte manier om ons opgewonde 

te maak vir die nuwe skooljaar. Hopefielders kan definitief dans!” 

Aiden Strydom - “Die sokkie was fantasties! Dit was snaaks om jou 

vriende as “bokkies” te sien.  Dit was ook baie lekker om met ons matrieks 

te dans.  Ons was maar aanvanklik senuweeagtig, maar het vinnig daarvan 

ook vergeet.” 

Ando Goosen - “Vir my was die sokkie iets totaal en al anders as wat ek 

gewoond is.  In my ou skool was daar glad nie so iets nie.  Ek het dit baie 

geniet. 
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 Deur André van der Merwe 

Met ‘n perfekte sonsopkoms en 

die opgewondenheid van elke 

leerder, kon HSH wegspring met ‘n 

entoesiastiese kleureatletiek. Soos 

gewoonlik was die optogte van 

elke span die hoogtepunt van die 

dag en het dit alle verwagtinge 

weer oortref. Die Goldiators het 

statig by die sportgronde arriveer met hul strydwaens en palmtakke, 

maar dit was uiteindelik die Super Blue Brothers wat aan die einde van 

die dag weggestap het met die titel vir die beste gees en optog. Die dag 

was ‘n reuse sukses met en baie kinders se deelname was puik. Baie 

geluk aan Denmar Jacobs wat aangewys was as die beste mansatleet 

van die dag, en Anja Prins, die beste vroueatleet van die dag. Dit is nou 

‘n voorbeeld van ‘’Hard work beats lazy talent.” Baie dankie aan al die 

onderwysers wat die dag moontlik gemaak het en gehelp het met 

voorbereiding van die dag. Dit was ‘n reuse sukses en ons is dankbaar 

vir alles wat julle vir die skool doen. Geluk ook aan die Goues wat 

aangewys was as die beste span. 
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 Deur Leoné Brand 

Op 28 Januarie het die graad elf en twaalf Rekeningkunde-leerders die voorreg 

gehad om ArcelorMittel te besoek om meer oor die vervaardiging en 

produksieproses van staal te leer. Die uitstappie het in die laboratorium begin 

waar die rou materiaal eers getoets raak voordat dit deur die produksieproses 

gaan. Daarna het hulle deur die stappe van die produksieproses beweeg, waar 

hulle gesien het hoe die ystererts verhit word en uiteindelik tot lang dun stroke 

staal gemaak word. Juffrou Reynolds, wat die leerders tydens hul uitstappie 

vergesel het, het die produksieproses met ’n koekresep vergelyk: die bestandele 

moet eers bymekaar gevoeg en 

gebak word voordat jy 

uiteindelik jou eindproduk kry. 

Dit was vir die leerders ’n groot 

voorreg om elke stap in die 

proses te kon besigting voor 

ArcelorMittel finaal sy deure 

sluit. 
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Op 11 Februarie het elke 

Hopefielder en sy entourage se 

“Hopefield-guts” deur snikwarm 

temperature en “sjampanje” 

afloswedrenne die gees van HSH 

by Porterville se interskole-

atletiek verteenwoordig. 

Ons het met vier skoolbusse, 

volgepak met opgewonde graad 

8’s en gretige atlete, by 

Porterville aangekom. Ieder en 

elke atleet, ondersteuner en afrigter het die ander skole behoorlik gewys wie en 

wat ons is met ons skitterende gees en wegholpunte in die atletiekitems. Na 11 

Februarie weet die hele Weskus dat Hopefield op alle gebiede vuurwarm aan 

die brand is. 

Ons meisiedirigente het heeldag lank gesorg vir ware HSH- 

gees saam met almal op die pawiljoene, terwyl al die atlete 

hulle harte uit hardloop, spring, gooi en stoot het. Soos een 

man het Hopefield bymekaar gekom om te verseker dat ons 

die beker huis toe bring! 

As ons die jaar so goed afskop met atletiek, dink net hoe aan 

die brand sal ons Interskole in Augustus wees! Hou so aan 

HSH! 
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 Deur Emily White 

HSH word geken vir ons passie om die gewone dinge buitengewoon te doen, en 
dus was Valentynsdag een van hierdie projekte wat die leerders en onderwysers 
buitengewoon aangepak het. 

Valentynsdag is nie nét op die 14de Februarie gevier 
nie. Die liefde het al Woensdag die twaalfde begin broei 
met ‘n heerlike piekniek saam met vriende op die 
grasperk. Leerders het die geleentheid gehad om 
smullekker peuselhappies met saam met vriende te 
geniet. Die liefde vir ons vriende was nie die enigste 
liefde wat ons hierdie dag uitgebeeld het nie, maar ook 
ons liefde vir kos!  

Op die spyskaart vir Donderdag was ‘n uit-die-boonte-rakke-sokkie in die 
skoolsaal. Dit was definitief ‘n goeie voorsmakie van die groot dag wat sou volg. 
Die saal het gegons met joligheid en gekrioel met dansende leerders.  

Op Vrydag die veertiende het die groot dag aangebreek… Vir sommige van ons 
leerders was dit net nog ‘n dag, maar ander se handpalms het gesweet van die 
spanning. HSH se leerlingraad moes vinnig werk om al die liefdesbriefies, rose, 
stokkielekkers, kollewyntjies en potlode uit te deel.  

Om die kersie op die koek te sit, het ons die dag van liefde afgesluit met ‘n 
prettige waterkaskenades. ‘n Groot dank gaan aan al die onderwysers en 
personeel wat hierdie week van liefde en waterkaskenades moontlik gemaak 
het – dit alles word met hope liefde waardeer!  
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 Deur Simone Visser 

Die waterkaskendades is definitief 

die dag waarna elke Hopefield- 

leerder in die 1ste kwartaal die 

meeste uit sien. Hierdie jaar het die 

waterkaskenades op Valentynsdag 

geval - wat dit meer spesiaal 

gemaak het, want toe was dit ‘n 

dag van pret en liefde. Wie kon vir 

beter vra? Die dag het soos baie  

die ander skooldae begin, maar toe 

die laaste klok lui... het HSH-leerders soos een man na die sportgronde beweeg. 

Die onderwysers hoef ons nie twee keer te genooi het om op die groot 

‘waterslides’ te toets, of aan die ander aktiwiteite deel te neem nie. Leeders was 

reg oor die rugbyveld versprei. Orals was kinders wat gegly en gehardloop en 

geëet het. Kinders het gehardloop om voor ‘n ander in die ry te staan vir die 

volgende aktiwiteit. Sommige kinders het sokker gespeel in groot bubbles en 

ander het weer probeer om elke onderwyser in sig 

nat te maak of om hulle om te praat om by die 

groot slides af te gly. Elke HSH- leerder kan met 

trots sê dat die Waterkaskenades n groot sukses 

was - vir ons en al die ondewysers. Die Water-

kaskendes het ook soos elke jaar baie geld in ge-

samel, wat sal bydrae om HSH ‘n beter plek vir my 

en jou te maak. 
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 Deur Hanlie Matthysen 

Splish, splash, sploesh. Na ‘n lang, warm skooldag is dit net wat jou ligaam nodig 

het. Maar dis nie sommer enige ‘pool party’ nie, dis HSH se jaarlikste 

kleureswemgala. 

Op 5 Ferbuarie 2020 is Blou en Goud 

se stryd om die beker weer 

voortgesit. Dit was nie net ‘n dag 

waar mense hul swemtalente kon 

wys nie, maar dit was ook ‘n dag waar 

ons ‘Hopefield guts’ kon wys.  

Daar het mense wat nog nooit een 

lengte geswem het nie, hul lojaliteit 

aan hul span bewys en klaargemaak 

waarmee hulle begin het.  

Daar het nie net water gespat nie, maar ook ‘n hele paar rekords. Die mense 

wat hierdie skoolaktiwitiet elke jaar die meeste geniet, is die mense van laastes, 

ons matrieks. Hulle het in groot getalle met ‘wetsuits’ en ‘flippers’ daar 

opgedaag met die hoop om n R5 uit te duik. 

Die dag is afgesluit met juffrou Rosa en juffrou Nadia wat in die swembad 

beland het.  Hulle was ook seker lus vir swem, glad nie ingegooi nie... 

In ons skool is daar n hele paar goue visies, want die swembeker gaan weer 

eens aan die GOUDSPAN! Baie geluk.  
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 Deur Charlé Moolman 

                                           “Hope when you take that jump 

You do not feel the fall 

Hope when the crowd screams out 

It’s screaming your name!” ~ One Republic 

 

Hierdie is n deuntjie wat dag na dag in mnr. Johan, juf. Elna, juf. Marika en juf. 

Tana se gedagtes weergalm het totdat die eerste amptelike oefening van HSH se 

nuutste groep, Varia, afgeskop het. 

Met baie vasberadenheid het die onderwysers twee weke lank die groep 

toekomstige sangers en sangeresse laat oudisies doen om te verseker dat daar 

later die jaar ‘n fenominale konsert op die planke gebring word. Die 

deursettingsvermoë onder die groep mense is merkwaardig, vanaf die eerste 

oefening op 12 Februarie, tot die week van drie langdae voor CWL-Baard -  met 

nog vele oefeninge wat volg.  

Tussen die Laerskoolvaria se liedjies, soos Party in USA van Miley Cyrus tot n 

Beatles ‘mashup’, en die Hoërskoolvaria se liedjies soos Leaving on a jet plane 

van John Denver en Skepe van Jo Black, is daar vir seker iets vir almal om hulself 

met die musiek mee te voer. Daar is nog vele verrassings wat wag om almal se 

asems weg te slaan by HSH se kultuurkonsert op 30 Julie en by die Wes-Boland 

Eisteddfod. 

“Varia is baie ontspannend en gee ons n breuk van ons besige lewens in die 

skool. Ek dink dit berei ons voor vir wat volgende jaar se Revue vir ons gaan 

inhou en dit leer ons baie nuwe ‘skills’. Dis ‘n plek waar jy voluit kan gaan in wat 

jy doen en net jou hart uitsing” is Sumari Smit  

(Gr. 9) se siening van Varia. 

Laasjaar se revue het die standaarde behoorlik gelig, maar hierdie jaar gaan die 

Varia nuwe hoogtepunte in ons geskiedenis van kultuur maak! HSH, maak reg 

vir iets wat julle nie wil misloop nie, want hier kom n ding! Watch this space… 
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 Deur Evert Smit 

Vir die meeste tieners is die datum 29 Februarie ‘n 

bekende datum omdat dit die dag is wat veroorsaak dat 

2020 ‘n skrikkeljaar is, maar vir al ons sportliefhebbers 

het die dag ‘n ander betekenis gehad.  

Saterdag 29 Februarie 2020 het die wintersport amptelik 

afgeskop met die jaarlikse CWL Baard sportdag by HSH se 

sportgronde. 27 skole en hul sportspanne het by ons kom 

kuier om hul opponent ‘n ding of twee te wys. Ons skool 

se bokkietrots het definitief hooggeloop met net een verloor-wedtryd tussen al 

ons hoërskoolspanne. Boonop het juffrou Antonette se alombekende ‘chicken 

pops’ soos ‘n droom verkoop. 

Die spesiale dag het op ‘n hoogtepunt vir HSH afgesluit. Na die eeste rugbyspan 

vir Curro Langebaan op hul plek gesit het, het ons almal die rugbyveld bestorm 

om die skoollied te sing en ‘n kreet te doen. Groot dinge lê vir ons sport in 2020 

voor. !  
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Van HSH se Clara Schumanns en Mozarts het op 6 en 7 Maart 

na Parklands College vertrek om saam met Brandon Phillips, 

CPO-dirigent en die Kaapse Filharmoniese Jeugorkes op te 

tree. Op 14 en 15 Maart het hulle hard geoefen aan hul 

‘Hollywood in Symphony’-repertoire wat hulle op die 22ste tot 

die 24ste Julie gaan uitvoer. 

  

  

 

 

      Die CHIL-leiers tydens hul kamp op 31 Jan – 2 Feb 
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Emily White 

Charlé Moolman 

Leoné Brand 

Nadine van Dyk 

André van der Merwe 

Hanlie Matthysen 

Evert Smit 

Kiara Kirsten 

Hanu Botha 

Jano Reynolds 

Julia Swanepoel 

Simone Visser 

Baie dankie aan meneer Francois Schippers en al die ander leerders wie se 

foto’s bygedra het tot die sukses van ’20 volume 1! 
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In hierdie somber tye van skoolsluiting en die onsekerheid oor wat die Corona-

virus vir ons almal inhou, het ek hard geworstel met ‘n tema vir hierdie Snuffels. 

 

Ek onthou toe dat ek hierdie week die wonderlike voorreg gehad het om ‘n 

storie vir die Graad R’s te gaan lees.  Dit gaan oor ‘n groot hasie en ‘n klein hasie 

wat mekaar oortuig dat die een die ander een meer liefhet.  Op een stadium kry 

die klein hasie ‘n “brainwave” toe hy die maan sien.  Hy haak af dat hy sy 

maatjie baie lief het – so baie soos hiervandaan tot by die maan!  Die groot 

hasie se salige, gelukkige uitdrukking op sy gesiggie het ‘n wonderlike storie 

vertel.  Hy weet dat iemand hom baie lief het! 

 

Ek is oortuig dat julle almal met my sal saamstem oor hierdie een.  Die wete dat 

iemand ons liefhet en vir ons omgee, maak die moelike tye makliker.  En 

moeilike tye lê voor, maar as ons vir mekaar gaan omgee en lief wees, gaan die 

moelike tye nie so moeilik wees nie. 

 

Kom ons wees lief vir mekaar!  Ek is verseker lief vir julle! 

 

Kyk na julle self en kom veilig terug! 

 

Mnr Wehan 

 


