
 
 

 
 

 

Liewe Ouers van Huis Bruwer 
 
Ons is opgewonde om hierdie eerste tree in ons verhouding met u as ouers te gee. 
Ek, Nico Burger en Delene van den Berg sal saam met ‘n bekwame span 
dienspersoneel verantwoordelikheid neem vir die welstand van u kinders by Huis 
Bruwer. Ons sien dit as ‘n besondere voorreg om deel te mag hê in die 
vormingsjare van hierdie seuns en dogters. 
 
Ons is ‘n waardegedrewe koshuis en ons fokus is om goeie gewoontes wat die 
leerders vir altyd sal bybly, te vestig. In samewerking met die ouers glo ons die jaar 
gaan ‘n reusesukses wees, terwyl ons terselfdertyd geskiedenis maak met die 
vestiging van die nuwe koshuis. Om seker te maak die kinders is veilig en versorg, 
wil ons graag die volgende beginsels en belangrike sake met u bespreek . 
 

 Neem vrymoedigheid om enige tyd met my te skakel, indien u dit nodig sou 
ag. 

 
 Ondersteun ons gebruike en metodes van dissiplinering en die handhawing 

van orde.   Ons  sal nie oorreageer en op hol raak met onbenullighede nie.  
Hou my vlag hoog en ek sal dit met u doen.   

 
 Die ondersteuningspersoneel sal die volgende wees:  ek, die dogter-

superintendente  
mev. Delene van den Berg, Karen Thyssen, die sekretaresse en 
dienspersoneel. 

 
 Dit mag soms gebeur dat u voel u kind word as gevolg van omstandighede 

deur ’n ander kind (bv. kamermaat) benadeel. Dit is u reg om so te voel.  My 
versoek is egter dat u nie self daardie kind sal nader en die saak probeer 
oplos nie, maar eerder vir my of die dogter-superintendente in die saak sal 
ken dat ons die saak kan hanteer. 

 
 Dit mag soms gebeur dat die kinders tydens sekere vakansies al hul 

waardevolle items uit hul kamers moet ontruim. Kennisgewing in dié verband 
sal vroegtydig deurgegee word. 
 

 U sondagskoolreëlings moet asseblief baie duidelik wees, indien van 
toepassing. 

 



 
 

 
 

 Die kinders sal na en van die skool stap of per bus vervoer word vir sport en 
ander skoolverwante aktiwiteite.  

 
 Indien u kind tydens die naweek by die huis siek raak of om enige ander 

rede later as Maandagoggend na die koshuis terugkeer, wil ek u versoek om 
die kantoor daarvan te verwittig. 
 

 Indien u kind in die week by die koshuis sou siek raak, sal ons u dadelik 
daarvan verwittig. U het dan die keuse om self u kind te kom haal en dokter 
toe te neem OF ons al u kind by ’n mediese dokter besorg. U sal verstaan 
dat  indien u kind ’n aansteeklike siekte onder lede het en op mediese 
aanbeveling vir ’n paar dae op siekverlof geplaas word, dit beter sal wees vir 
al die ander inwoners dat hy/sy tuis of elders aansterk. 

 
 Ek wil u versoek om besoeke aan u kind se kamer tot die minimum te 

beperk. Ek het nie ’n probleem daarmee dat u u kind met sy/haar bagasie 
help nie (bv. aan die begin van ’n kwartaal), maar u sal verstaan dat GEEN 
MAN aan die dogterskant en GEEN VROU aan die seunskant toegelaat kan 
word nie. Dit kan net tot ongemaklike situasies lei. Indien dit op die hoogste 
uitsondering moet plaasvind, moet u deur die dienspersoneel vergesel word. 
Hierdie reël geld egter nie op Dinsdag 8 Januarie 2019 nie, aangesien die 
meeste ouers hul kinders op die eerste dag van inteken na hul kamers wil 
vergesel. 
 

 Klaar asseblief bel-, sms- en whatsapp-tye met u kind uit, sodat hulle nie in 
ongemaklike situasies sal beland nie, bv. gedurende ete-, stilte-, en studietye 
en na ligte-uit. Selfone is ‘n kopseer indien dit op verkeerde tye gebruik 
word. 

 
 Moedig u kind aan om stiptelik op klokke te reageer, te alle tye 

konsidererend teenoor ander op te tree, nie luidrugtig te wees nie, nie 
wasgoed in die vensters te hang nie, netheid en ordelikheid redelik voorop te 
stel, en om geensins vandalisties op te tree nie.  (Dit is ‘n klomp klein 
jakkalsies) 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

   VERLAAT VAN KOSHUIS GEDURENDE DIE WEEK: 
 

 Vanweë die groot ontwrigting wat deur ouers veroorsaak word 
om hul kinders op enige weeksdag, sonder verlof, uit die 
koshuis te neem, word hierdie gebruik ten sterkste ontmoedig. 
Ek sal mos nooit weier dat u u kind besoek of uitneem nie: reël 
dit net betyds met my, mev. Van den Berg of via die kantoor. 
 

 Die superintendente, hoof, koshuishoof of beheerliggaam 
aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige leerder wat die 
koshuis sonder verlof verlaat nie. 

 
 Die kinders moet asseblief  nie gedurende die week  partytjies 

van maats in die dorp of elders bywoon nie. Ons gaan dit nie 
toelaat nie - al gee die ouers toestemming daarvoor. 

 
 Indien u kind of enige ander familielid verjaar, is u welkom om 

u kind vir die aand uit te neem . Ek versoek u net om dit asb. 
betyds  met my te reël. U kind sal egter nie toegelaat word om 
’n maat wat ’n inwoner van die koshuis is, saam te neem nie. 
 

 Ons wil u versoek om asseblief ons hande tydens ete-, studie- 
en stiltetye te sterk deur nie u kind gedurende hierdie tye in die 
koshuis te besoek of uit te neem nie. Hierdie reëling geld 
omdat dit net kan bydra tot ‘n losse dissipline in die koshuis as 
‘n geheel.  Indien dit in die hoogste uitsondering moet 
plaasvind, MOET die dienspersoneel hierin geken word. 

 
 

 
 Vir ons kinders se veiligheid en kontrole daarvan, MOET die VOLWASSENE 

wat hom/haar van die terrein verwyder of daarheen terugbring gedurende die 
week of naweek asseblief in die voorportaal UIT- EN INTEKEN. Daar sal te 
alle tye ’n lêer in die voorportaal beskikbaar wees. GEEN leerder mag vir 
hierdie doel hom-/haarself in- en uitteken nie. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 Nadat u kind na afloop van ‘n naweek by die koshuis afgelaai is, moet hy/sy 

asseblief nie verdwyn en in die dorp rondloop nie. 
Tref hierdie reëling baie duidelik met u kind, want dit is vir ons belangrik om 
te alle tye te weet waar ons leerders hulself bevind.  

 
 Die koshuis se deure sluit op ’n Sondagaand om 21:00. Ek wil u dus versoek 

om u kind na 
afloop van ’n naweek voor die bogenoemde tyd te kom aflaai. 

 
 Die kinders mag na ‘n naweek  ook op ’n Maandagoggend by die koshuis 

afgelaai word.  Indien hy/sy met die bus wil skool toe ry, moet dit asseblief 
net voor 7:10 wees. Indien u na afloop van die naweek u kind direk by die 
skool kom aflaai, moet u egter steeds na die koshuis gaan en u kind 
dienooreenkomstig gaan inteken. 

 
 Tydens tuisnaweke (2 per kwartaal) moet leerders nie later as 17:00 die 

Vrydagmiddag by die koshuis afgehaal word nie. Op hierdie dae sluit die 
skool reeds om 13:00. Op Sondagmiddae van tuisnaweke sal die koshuis 
weer vanaf 16:00 tot 21:00 oop wees. Op die Vrydagmiddag en 
Sondagaand van ’n tuisnaweek sal daar geen etes deur die koshuis verskaf 
word nie. 

 
 Leerders word toegelaat om op ‘n Dinsdagmiddag en ‘n Vrydagmiddag dorp 

toe te gaan. Ek wil vra dat hulle slegs hierdie middae vir die doel sal gebruik 
en nie met versoeke sal kom om op ’n ander weeksdag die dorp te besoek 
nie. (Kinders moet leer om te beplan!) 

 
 Geen warmkomberse, staafverwarmers, dompelkokers en ketels word 

toegelaat nie. 
 

 Ons verskaf ‘n yskas, mikrogolf en ‘n ketel vir die gerief van ons leerders. 
 

 Twee waaiers, een klankstelsel en twee blaasverwarmers word per kamer 
toegelaat.  

 
 Wasgoed word by Huis McFarlane Koshuis gedoen.  Maak baie seker alles 

is deeglik gemerk. Ek sal die prosedure van wasgoed ingee en 
terugontvangs volledig met u kind bespreek. Aangeheg sal u ‘n lys van 
wasgoednommers vir die doel vind. 

 



 
 

 
 

. 
 Kinders moet asseblief minstens drie goeie slotte hê en die sleutels soos 

goud bewaar.  Een gemerkte stel sleutels aan ‘n houer  moet op die eerste 
koshuisdag in 2019 by die sekretaresse vir bewaring ingegee word. Die 
kinders verloor soms hul sleutels of sluit dit per ongeluk in hul kaste toe, dan 
het ons ’n spaarsleutel en hoef die slot nie geknip te word nie. Die 
sekretaresse sluit hierdie spaarsleutels op ’n veilige plek toe. 

 
 In elke kamer is ‘n digitale kluis ingebou. Die huur van so ‘n kluis beloop 

R200 per jaar. Die geld kan op 8 Januarie by registrasie inbetaal word 
(kontant ASB.). Die huur en gebruik van hierdie kluise word ten sterkste 
aanbeveel. 
 

 
 

 NAWEEKVERLOF: 
 

 Hierdie is tradisioneel een van die moeiliker bestuurbare aspekte van ‘n 
koshuis. Ek wil dit baie graag probleemvry bestuur en hou die volgende 
model aan u voor.  Dink solank gedurende die vakansie daaraan. 

 
 U kind mag elke naweek uitteken.  Waarin ek belangstel is waarheen – 

ouerhuis of elders? 
 

 
 

KATEGORIE A  
 Indien u kind na sy ouerhuis gaan, is geen toestemming van u kant af 

nodig nie. 
 

KATEGORIE B 
 Indien u kind na enige ander plek as sy/haar ouerhuis gaan (selfs 

tuisnaweke), is u toestemming voor die Donderdag om 13:00 nodig.  
Dit moet asseblief skriftelik per faks of e-pos na die koshuiskantoor 
gestuur word.  Ek wil ook aanbeveel dat u minstens telefonies in 
verbinding tree met u kind se gasouers om die naweekreëlings te 
bevestig alvorens u toestemming gee. 

 
 
 

 



 
 

 
 

In beide kategorieë A en B hierbo wil ek weereens beklemtoon dat die 
VOLWASSENE wat u kind vir die naweek kom haal/terugbring, asseblief u kind in 
die voorportaal sal uit- en inteken. Die opname by die kinders oor hul 
naweekreëlings word Woensdagaande gedoen en ek wil versoek dat u kind 
reeds dan sal weet waarheen hy/sy gaan. 
 
 

 Dit is u kind se keuse of hy/sy op ’n Vrydagmiddag by die koshuis wil eet 
(opname Woensdagaand voor die naweek). Indien daar aangedui is dat 
hy/sy daar wil eet sal daar verwag word dat u  kind die ete moet bywoon. 
Maak dus seker hiervan; dit skakel onnodige vermorsing uit. U sal ook 
verstaan dat u kind eers na afloop van die ete uit die eetsaal verskoon sal 
word en ons nie kan toelaat dat kinders een-een verdaag om saam met 
ouers te gaan wat haastig is nie. 

  
 

 Ons beplan ’n Vestigingsweek vanaf Dinsdagmiddag 8 Januarie 2019 tot 
Vrydagoggend 18 Januarie 2019.  Tydens hierdie tydperk gaan ons fokus op 
kenmekaar-sessies, die koshuis se waardes waarop ons in 2019 gaan fokus 
en ’n paar praktiese reëlings en prosedures met die leerders deurgesels.  
Hier volg ’n opsomming van die program net sodat u weet wat ons beplan: 
 
 Aankoms en registrasie:  Dinsdag 8 Januarie 2019 - 14:00 tot 17:30:  

Ons vra dat alle leerders teen 17:30 in die koshuis sal wees gereed om 
te begin met die program wat ons beplan, EN dat alle ouers teen hierdie 
tyd u kind reeds gegroet het.   
 

 Die eerste week, 8 tot 11 Januarie 2019, sal die leerders soggens en 
smiddae skool toe stap.  Ons gaan as ’n koshuis saam stap en die 
dienspersoneel en HK-lede sal ook saam stap om te help met toesig. 
 

 Donderdag 10 Januarie 2019 is die eerste deel van die Kleure-atletiek 
waarin die velditems afgehandel sal word.  Dit is ook die skool se 
Nuwelingbraai.  Alle nuwe ouers en leerders word uitgenooi om die 
geleentheid by te woon.  Tref asb. die nodige uitteken-reëlings in die 
verband. 
  

 Vrydag 11 Januarie 2019 stap ons in kleur-verband skool toe vir die 
Kleuresport-byeenkoms. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 Maandag 14 Januarie 2019: Geen-klok-dag.  Ons waarde wat ons op 

hierdie dag op fokus is “verantwoordelikheid”, en dit sal beklemtoon 
word deur die kloklose dag waar elke leerder op hom-/haarself 
aangewese is om stiptelik die program van die dag te volg. 

 
 
 Dinsdag 15 Januarie 2019:  nooi ons die HK-lede om by ons te kom 

kuier.  Hierdie geleentheid sal daar spesifiek gefokus word op “respek”.  
 
 
 Woensdag 16 Januarie 2019:  Ons fokus en oefen die waarde van 

“diensbaarheid” in deur die matrieks van Huis McFarlane te nooi vir ’n 
ete by Huis Bruwer waar ons hulle sal bedien. 
  

 Donderdag 17 Januarie 2019:  “Integriteit” is die waarde vir die dag, 
daarmee saam het ons ook om 18:00 die amptelike opening van Huis 
Bruwer. U, as ouer, word hartlik uitgenooi om hierdie geleentheid, en die 
ouerbraai wat daarop volg, saam met ons te kom geniet.  Alle leerders 
moet asb. hierdie aand in die koshuis slaap en ons versoek u om nie u 
kind die aand uit te teken nie. Dit is die laaste deel van ons waardes-
gesprekke en ons sal wil hê dat elke koshuisleerder dit tot aan die einde 
sal bywoon.  Dankie by voorbaat vir u samewerking in die verband. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 ONTHOU NET ASB. OM DIE VOLGENDE ITEMS OP DINSDAG 8 

JANUARIE 2019 BESKIKBAAR TE Hê BY REGISTRASIE VIR HUIS 
BRUWER: 

 
 3 goeie slotte (heg ’n kopie van een sleutel van elk van die slotte aan 

’n gemerkte houer vir inhandiging). 
 R200 per kluis vir die jaarlikse kluishuur (kontant asb.) 
 ‘n Afskrif van u mediesefonds inligtingskaart. 
 X 2 Onlangse kleur-gesigsfoto’s (ID-tipe) van u kind met sy/haar 

noemnaam en van agterop albei geskryf 
 
 

 Ek wil graag aan elkeen van u ‘n baie aangename vakansie toewens.  
Geniet elke oomblik daarvan en rus lekker uit.  Mag die Kerstyd vir ons almal 
weereens ‘n onvergeetlike ervaring wees en ons inlei in ’n feestelike nuwe 
jaar vol seëninge . 

 
 Ek sien met groot verwagting uit na u en u kind se koms na dié beste skool 

en lekkerste koshuis. 
 
 

Vriendelike groete 
 
 

NICO BURGER 
SUPERINTENDENT 
(Sel: 074 716 7598) 
2018–11–16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 VIND AANGEHEG DIE VOLGENDE DOKUMENTE: 
 
 

1. LYS VAN  BENODIGDHEDE: DIE SEKRETARESSE BEVEEL AAN DAT U 
KIND DIE ITEMS NA HUIS BRUWER SAAMBRING. 
 

2. LYS VAN WASGOEDNOMMERS VIR SEUNS. 
 
 

3. LYS VAN WASGOEDNOMMERS VIR DOGTERS. 
 
 

4. ’N VERWELKOMINGSBRIEF VAN 2019 SE KOSHUISHOOFLEIERS. 
 
 

 
  



 
 

 
 

 
 
LYS VAN  BENODIGDHEDE: 
 
1. Beddegoed vir ‘n enkelbed  

1.1.   2  Lakens 
1.2.   2  Duvetoortreksels 
1.3.   1  Duvet 
1.4.   2 of 4  Kussingslope 
1.5.   1 of 2 Kussings  

 
2. In die winter – ekstra kombers en warmwatersak (elektriese kombers nie  
           toelaatbaar) 
 
3. Toiletware in ‘n toiletsakkie 
 
4. 2 Handdoeke  
 
5. Medisynetassie: (koshuispersoneel mag geen medisyne verskaf                        

nie). Leerders moet ook daarop let dat die oor-en-weer gebruik van 
           medikasie tussen leerders TOTAAL afgekeur word in opdrag van die    

WKOD en in ooreenstemming met die Wet op Veiligheid en Gesondheid 
           en die Wet op die Verspreiding van Medikasie.  U kan die volgende in die 
tassie pak: 
            

5.1 iets vir naarheid/braking 
5.2   pyn/koors 
5.3   ligte verkoue 
5.4   diarree 
5.5   sinus 
5.6   hooikoors (anti-histamien) 
5.7   pakkie pleisters 
5.8   bactroban salf  
5.9   ontsmettingsmiddel 
5.10 watte 

 
6. Eetgerei: (dit is wanneer inwoners vir hulself iets wil maak om te eet/drink): 
 

6.1 beker 
6.2 mes  
6.3 vurk 



 
 

 
 

6.4 bordjie 
6.5 lepel 

 
7. Eetgoedjies  
 
8. Drinkgoed (yskas beskikbaar) 
 
9. Bedkassie (opsioneel-maak eers seker of daar plek is) 
 
10. Waaier/verwarmer (volgens spesifikasie sien koshuishoofbrief); opsioneel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

WASGOEDNOMMERS TEN OPSIGTE VAN  
GRAAD 9-SEUNS – 2019 

 
Basson, Lochner  8 

Beukes, Niel  9 

Bladergroen, Bernard  10 

Botha, Jacques  14 

Brand, Werner  15 

Burden, Petrie  157 

Buys, Liam  240 

Coetzee, Keanu  16 

Crouse, Dean  32 

De Jager, Hendro  35 

De Jongh, Kehan  36 

De Kock, Michiel  42 

Dirkse van Schalkwyk, Nicolaas  64 

Du Piesanie, Louis  72 

Du Plooy, Marcel  75 

Erasmus, Duan  84 

Fischer, Luke  86 

Fourie, Jean  93 

Greyling, Dian  165 

Hanekom, Dewald  100 

Hanekom, Waldo  96 

Jordaan, De Wet  110 

Langley, Inel  116 

Liedeman, Emrique  152 



 
 

 
 

Lourens, Thinus  117 

Maritz, Jordan  125 

Odendaal, Theo  130 

Otto, Gary  140 

Page, Alec  143 

Peacock, Matthew  167 

Pitout, Ben  145 

Skein, Heinrich  161 

Slabber, Marcel  162 

Stander, Liam  176 

Steenkamp, Zach  177 

Sterley, Edward-John  181 

Uys, Janse  191 

Van Dalen, Michael  192 

Van der Merwe, Marco  163 

Van Heerden, Dian  193 

Van Niekerk, Anton  185 

Van Niekerk, Johandré  172 

Van Niekerk, Philip-Albert  198 

Van Rensburg, Christoff  201 

Von Maltitz, Carl  203 

Vos, Xander  215 

Williams, Hanu  218 

Swart, Jaco 188 

Koen, Liam 209 

Opperman, Logie 222 

 



 
 

 
 

WASGOEDNOMMERS TEN OPSIGTE VAN  
GRAAD 9-DOGTERS 2019 

 
Barnard, Lané  181 

Beeslaar, Sumarie  182 

Bornman, Sharné  184 

Boshoff, Nicola  188 

Bosman, Thorina  189 

Botha, Madison  352 

Botha, Talita  190 

Claassen, Danielle  191 

Claassen, Nadia  192 

Crouse, Lana  201 

De Goede, Anel  409 

De Wet, Carla  210 

Deetlefs, Anke  217 

Engelbrecht, Lizan  219 

Engelbrecht, Minke  222 

Etzebeth, Lara  228 

Greyling, Zahn  235 

Grobbelaar, Roosje  236 

Heerschap, Anique  242 

Jacobs, Toinette  382 

Korff, Chenique  275 

Kriel, Dani-Elle  280 

Le Roux, Rita  290 

Louw, Jana  303 



 
 

 
 

Louw, Nauline  299 

Lubbe, Dané  310 

Moller, Lesley  318 

Nel, Karli  328 

Nortier, Sazkia  330 

Pelser, Renet  332 

Roux, Sumieke  351 

Saayman, Zanté  347 

Snyman, Linda  354 

Swart, Nina  361 

Theron, Danelle  406 

Thomas, Nicola  365 

Trieloff, Charlize 371 

Truter, Anel  373 

Truter, Charlese  375 

Van Wyk, Andrea  376 

Van Zyl, Mia  377 

Van Zyl, Talitha  408 

Viljoen, Catherien  378 

Woudstra, Anja  405 

Theron, Anke 335 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Liewe Huis Bruwer Inwoner  
 
“Ons groet ons huis 
ons huis ons trots” 
 
“When the wind of change blows, some build walls, while others build windmills.” 
 
Die onbekende deure van Huis Bruwer wag julle in en so word die hart van die 
skool net nog groter, warmer en sterker. Geskiedenis word gemaak! ‘n Nuwe 
koshuis skep nuwe geleenthede vir tradisies,  waardes en onvergeetlike 
koshuisstories.  
 
Julle is in die ongelooflike posisie om die EERSTE Gimmies te wees wat Huis 
Bruwer as hulle tuiste kan aanvaar . Dit is ‘n voorreg, maar ook ‘n massiewe 
verantwoordelikhied. Die sukses van Huis Bruwer word deur julle en ons bepaal. 
Saam sal ons hierdie nuwe-koshuis-uitdaging bemeester en die pad vir toekomstige 
Gimmies gelykmaak. “In Gimnasium staan ons saam om te oorwin.”  
 
Ons, die HK en matrieks sien uit na wat 2019 inhou en is altyd beskikbaar vir 
mentorskap, ondersteunig of net eenvoudig daar met ‘n skouer om op te huil as die 
week te lank word. 
 
Geniet jou Desember vakansie. 
Gimmie groete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stephan Du Toit              Jana Rossouw                                                                                                                  

Koshuishoofseun                                                  Koshuishoofdogter                                                                                     


