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Vanuit die hoof se kantoor

Ons is baie opgewonde om na 'n welverdiende vakansie terug te wees en sien uit na 'n opwindende 2018 waartydens 
ons 20 jaar se bestaan gaan vier.
n Besondere woord van welkom aan al ons nuwe leerders, ouers en personeel.  Ons glo en vertrou dat julle gou deel van 
hierdie wonderlike Curro-familie gaan voel.
Heelwat ouers ken die Curro-geskiedenis, maar kom ek gee 'n kort oorsig oor hoe dr. Chris van der Merwe se droom 
waar geword het en hoe baie leerders, ouers, families, vriende, personeel en die gemeenskap oor die jare heen deel 
geword het van die vooruitgaan van hierdie pragtige kampus en dinamiese skool – Curro Durbanville, die vlagskipskool.

'n Droom word waar....in ‘n neutedop

Rondom 'n vuurtjie, met slegs 'n tekening van 'n skool met pilare op 'n vuurhoutjieboksie het hierdie verhaal ontvou - Dr. 
Chris van der Merwe se droom om sy eie privaatskool te begin.

Dr. Van der Merwe toon inisiatief en begin in 1998 met 28 leerders in die gebou van die NG-Kerk Bergsig.  Me. Saretha 
Louw, dr. Van der Merwe en mnr. Boetie Ungerer onderrig die 28 leerders.  Mnre. Thys Franken en Eddie Conradie bou 
voort hierop en onderrig leerders in lokale langs die Seven Eleven oorkant Bergsig Kerk. Grappenderwys is daar gesê:  
“The smallest school with the largest tuck shop”.

Graad RR en R-leerders is in 'n huisie in Parkstraat geakkommodeer.  Me. Stephanie van der Merwe het soms ook 'n 
lokaal in hulle huis omskep om as 'n ekstra klaskamer te dien.

In 1999 speel dr. Van der Merwe eienaarbouer en die laerskool word deur slegs 10 baksteenlêers en 30 werkers gebou .  
In 2000 het 342 leerders die Curro-kampus betree.  Die oomblik was groot toe wit stoele voor die skool gepak word vir 'n 
lugfoto van die opening op dag 1.  Daar was min goed: skaars gras, geen saal, geen sportveld, geen parkering en geen 
tennisbane.    Stukkie vir stukkie het alles begin gebeur – bome word aangeplant, die hoërskoolgebou word gebou, die 
skoollied word geskryf en sportvelde en tennisbane word ontwikkel.  Ons huidige personeelkamer was eers die saal en 
toe later 'n deel van die hoërskool.  In 2007 is ons pragtige saal gebou – wát 'n trotse oomblik was dit nie!

Die Koopmansgebou het aanvanklik as kantore gedien.  Dit is later as 'n speelskool ontwikkel en vandag dien dit as die 
nasorggebou.

In 2014 is die kampus uitgebrei met die bou van die pragtige, binnenshuise, verhitte swembad.

Diegene wat saam met die skool gegroei het, kan net in verwondering en dankbaarheid terugkyk na hierdie 
suksesverhaal.

Vandag is daar 'n Curro Castle vir ons babas tot 5 jaar en nuwe, moderne fasiliteite op ons kampus.  Twintig jaar later 
staan ons op 1 665 leerders, in teenstelling met ons aanvanklike 28 leerders in 1998.  Dr. Chris het aanbeweeg en is nou 
besig met STADIO (die ontwikkeling van privaat universiteite) en vanaf Julie 2017 is mnr. Andries Greyling as die Hoof 
Uitvoerende Beampte (CEO) van Curro Holdings aangewys.  Curro is 'n gelyste maatskappy en sedert 2011 op die 
aandelebeurs.

Ons “celebrate” in 2018 hierdie droom
wat waar geword het!

Aktiwiteite
Karnaval:  Vrydag 23 Februarie

Groot verjaarsdag:  17 Julie
Produksie ter viering:  The Sound of Music 1 tot 4 Augustus

Ons hoop elke ouer en leerder gaan ons 20-jaar-vieringe saam met ons geniet!

Olivia van Heerden
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Seuns en meisies, Curro bied geleenthede aan om op akademiese vlak, kulturele vlak en op 
sportgebied te presteer.  Sodoende ontwikkel elkeen van ons ook as 
mens.  Hierdie jaar gaan 'n baie spesiale jaar by Curro wees, want ons vier 
20 jaar van uitnemendheid.

Kom ons bou op 20 jaar van uitnemendheid deur op ons doelwitte te fokus 
en om onsself daarvoor te beywer om in alles wat ons aanpak, 100% te 
lewer.  My wens vir alle Curro-leerders is dat dit vir elkeen 'n onvergeetlike 
jaar sal wees.  Mag veral die graad 7-leerders 'n wonderlike laaste jaar in 
die laerskool beleef.  Geniet elke oomblik en skep herinneringe wat julle vir 
altyd met julle kan saamdra.  Onthou:  SEMPER CURRO.  Altyd 'n 
hardloper – altyd 'n wenner.  

Ek laat graag hierdie boodskap met julle vir die jaar:  Fillippense 3:12 - 14.  
Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne 
te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het.  Broers, ek verbeel my nie dat ek dit 
alles al het nie.  Maar een ding doen ek:  ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat 
voor is.  Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal 
waartoe God my geroep het in Christus Jesus.    

Doen dus hierdie jaar jou bes in alles wat jy aanpak en vertrou dat die Here jou al die krag sal 
gee wat jy nodig het.  

Joshua Beckley

Hoofseun 2018

Meneer van Zyl, mejuffrou Van Heerden, onderwysers en mede-
leerders. 

Dit is vir my 'n voorreg om hierdie boodskap aan julle te bring.

Ek en Joshua wil 'n spesiale woord van verwelkoming aan al die nuwe 
opvoeders in die grade en veral die nuwe graad 1-leerders rig.  

Vir die ou en bestaande leerders wil ons graag noem dat dit goed is om 
weer al die bekende gesigte te sien.    

Ons weet dat 2018 vir Curro-leerders volop geleenthede sal bied en ons wil julle uitdaag om by 
sport- en kultuuraktiwiteite betrokke te raak.  Sodoende kan ons voortbou op 'n hegte Curro-
familie.

Curro help ons nie net om akadamies te ontwikkel nie, maar slaag ook daarin om goed-
gebalanseerde leerders te help vorm.  Dit kan toegeskryf word aan die toewyding van die 
opvoeders en die harde werk en samewerking van elke leerder.  

Ons wil graag vir julle aanmoedig om die ses pilare van karakterbou waardig te wees, nl.  
regverdigheid, omgee, respek, verantwoordelikheid, betroubaarheid en goeie burgerskap.  
Laat ons saamwerk sodat ons gedrag hierdie boupilare kan weerspieël.
 

Jenna Eagar

Hoofdogter 2018

‘n Woord van verwelkoming...
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BlWise 

Personeelsake

Welkom!

Geluk!

ONTMOET 2018 SE NUWE 
PERSONEEL!

Laerskool Curro Durbanville 
het nege nuwe opvoeders, 
sowel as een nuwe 
administratiewe personeellid 
aan die begin van die 
akademiese jaar aangestel.

Agter: (van links na regs)  
Lianne Britz (Graad R-
Afrikaans), Janetta van Wyk 
(Graad 7-Engels), Liezl 
Coetzer (Graad 1-Engels).
Middel:  Nadia Zeelie (Graad 
R-Engels), Nicole Barnes 
(Graad 7-Engels), Chandrè 
Boer (Graad 3-Engels), Suné 
Nel (Graad 6-Afrikaans).
Voor:  Liana Erasmus (Graad 
4-Afrikaans), Jeanne 
Potgieter (Graad 6-Engels), 
Lijani Groenewald 
(Administratief).

Baie geluk aan Juf. Yolandé 
Zeelie wat in die Desember-
vakansie verloof geraak het. Ons 
wens vir hulle baie voorspoed toe.

Baie geluk aan Juf. Beryl 
Vermaak met die geboorte van 
hulle babaseuntjie, Cooper 
Ruben Vermaak. Gebore: 1 
Februarie 2018. Mag hy vir julle 
baie vreugde bring.
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CURRO DURBANVILLE SE EERSTE 2018-SKOOLDAG
Die kampus het vroeg ontwaak na 'n vyf-week-lange luilekker vakansie. Van die kleinste graad R'e, 
wat met baie waagmoed hul eerste treetjies by die laerskoolgebou moes instap, tot die graad 12's, 
wat hul finale skooljaar by ons afsluit, het almal die skoolhekke vrolik en opgewonde binne gestap, 
reg om die nuwe skooljaar te begin. 
2018 wees gewaarsku….Hier kom Curro Durbanville, met mag en mening!

Bully Wise 67 Minutes for Mandela DayEerste skooldag
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Om verkies te word tot die Curro-raad is 'n eer wat nie elke Graad ses leerder te beurt val nie. 
Leierseienskappe, harde werk en 'n onberispelike voorbeeld is maar 'n paar van die karaktereienskappe 
wat van 'n persoon 'n goeie leier maak.
Met groot trots kan ons sê dat die lede van die Curro-raad van 2018, alreeds oor 'n hele paar van 
bogenoemde eienskappe beskik en potensiaal toon om in vooruitstrewende leiers te ontwikkel.
Die lede van die Curro-raad en hulle ouers is uitgenooi om op Woensdagaand 31 Januarie 2018, 'n 
kenmekaarfunksie by te woon. Tydens dié geleentheid, in die skool se personeelkamer, het ouers en 
kinders die geleentheid gekry om mekaar beter te leer ken. 
Elke lid van die Curro-raad is 'n individuele geleentheid gegun om sy/haar doelwitte, as leier vir 2018, voor 
te lê. Daarna het elkeen 'n kers aangesteek om hom/haar daaraan te herinner dat sy/haar lig as leier die 
heeljaar deur moet bly skyn.
Tien belangrike kenmerke van 'n suksesvolle leier is voorgehou deur Mev. Elmarié Coetsee. Raadslede 
kon identifiseer met sommige van die eienskappe waaroor hulle alreeds beskik en sal in die toekoms 
daarna strewe om die ander aan te leer en te vervolmaak. Die ouers is aangemoedig om hulle kinders 
hierin aan te moedig en te ondersteun.
Ter afsluiting is die voorbeeld van wilde ganse in vlug gebruik om te illustreer hoe leiers mekaar 
ondersteun en aanvul in hul pligte.
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Curro Durbanville se graad-6 kamp het onlangs by Back-2-Basics naby Grabouw plaasgevind.

Oor 'n tydperk van twee dae het die graad 6-leerders aan uitstekende aktiwiteite, wat gefokus het op 
spanbou, persoonlike ontwikkeling en die natuur, deelgeneem. Honderd leerders en ses opvoeders 
het saam 'n uitstekende, goed-georganiseerde en heerlike kampervaring beleef.

Bully Wise 67 Minutes for Mandela DayGraad 6-kamp
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Op Woensdag 24 Januarie, het Curro se graad 7's van 2018, baie opgewonde met hul groen 20-jaar-
hempies by die skool aangekom, reg vir hul graad 7-kamp by “Big Oak Adventures” te Franschhoek, een van 
die vele hoogtepunte op die graad 7-jaar se kalender. 
Met twee volgelaaide busse is ouers vaarwel gesê en het hulle al singend, Curro verlaat.
By Big Oaks, is die leerders vriendelik ontvang deur die personeel en het dadelik met spanbou-aktiwiteite 
begin, waarna hul kamerindelings gedoen het. Vinnig is die leerders in groepe verdeel waarna hulle vir 'n 
swem in die rotspoele gaan afkoel het en 'n staptog die pragtige berge in meegemaak het.
Terug by die kamp het hulle vuurmaakhout bymekaargemaak, hulle eie vure gepak en hamburgers gebraai.  
Groepe moes hul tafels versier en kon heerlik aan hul selfgebraaide burgers smul.

Selfone is ingeneem en ondanks geen sein tussen die berge was daar in elk geval nie veel nut vir fone nie. 
Die leerders is pootuit bed toe, of so het die opvoeders gedink...
Die volgende oggend vroeg is die graad 7's se kamers opgeruim en het hulle na ontbyt weer 'n dag vol 
aktiwiteite gehad wat 'n hindernisbaan, “dodge ball”, spanbou-aktiwiteite en 'n lekker swem in 'n bergpoel 
behels het.
Die aand na ete het  die leerders die personeel vermaak met 'n konsert oor Rooikappie, met 'n kinkel.
Die graad 7's is weer moeg bed toe en Vrydagoggend het die busse vuil  en gelukkige kinders skool toe 
geneem.
Baie dankie aan die graad 7-personeel en “Big Oak Adventures”, vir die skep van nuwe onvergeetlike 
herinneringe.
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SPORT SAFARI – 'n bekendstellingsgeleentheid vir graad 1's aan sport by Curro Durbanville
Curro Durbanville se graad 1-leerders het onlangs 'n geleentheid gehad om aan verskeie sportsoorte deel 
te neem op ons kampus. Die graad 1-leerders het, onder leiding van die graad 6-leerders, van stasie tot 
stasie beweeg waar hulle bekendgestel is aan die verskeie sportsoorte, toerusting en die terrein waarop 
die sport beoefen word.
Die “afrigting”, behartig deur ons geduldige graad 6-leerders, behoort definitief mee te help om 'n liefde vir 
sport onder hierdie kleintjies te kweek.
“High Fives” en aanmoediging was aan die orde van die dag daar waar ons graad 1's meer geleer het oor 
netbal, tennis, hokkie, rugby, krieket en balvaardighede.
Die oggend is afgesluit deur die graad 6-leerders wat vir die graad 1's storietyd aangebied het onder die 
bome.

Bully Wise 67 Minutes for Mandela DaySport Safari
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Curro Durbanville vier hierdie jaar hulle 20ste-bestaansjaar en die jaarlikse Sunset Social wat op Vrydag 2 
Februarie aangebied is, was die eerste geleentheid om te begin feesvier. Die geleentheid is al 'n tradisie op die 
Curro-kalender.  Dit is 'n gesellige aandjie van ontspan, lag en pret en bring opvoeders, ouers en leerders 
bymekaar om mekaar beter te leer ken. Die nuwe ouers by Curro het ook die geleentheid gekry om ander 
ouers in hulle graad te ontmoet.

BOOGIE FEVER 20 YEARS & BACK was die tema vir hierdie jaar se Sunset Social. Leerders en ouers is 
almal genooi om soos hulle gunsteling popster aan te trek, hulle piekniekmandjies te bring en saam te kom 
“boogie” op die maat van musiek van toeka tot nou. Daar was omtrent 'n verskeidenheid van karakters . . . 
Michael Jacksons, ballerinas, pop rockers, Elvis Presleys, hip-hoppers en nog vele ander karakters uit die 
verlede. Ouers het die grasperk voor die skool volgepak en heerlik ontspan saam met vriende en kennisse. 
Die graad R'e en hulle ouers het in die vierkant saamgekuier en ook gedans op die maat van lekker musiek.

Grade het elkeen die geleentheid gekry om in die saal hulle danspassies te wys. Daar is wenners in 
verskillende kategorieë gekies, soos die beste “Dancing Queen”,  “King of Rock and Roll” of die een wat die 
beste aangetrek was. Die leerders het dit baie geniet om saam in hulle grade, verskillende danse te doen en 
die lywe rond te swaai. Daar was 'n rookmasjien en disko-ligte wat bygedra het tot 'n heerlike feestelike en 
dansatmosfeer. Daar was ook “glow sticks” te koop – wat elke jaar 'n groot treffer is. Na donker was dit 'n 
pragtige gesig om al die verskillende kleure “glow sticks” te sien.

Die Sunset Social was, soos alle vorige jare, 'n groot sukses te danke aan ouers en leerders wat die wind 
trotseer het en die aand bygewoon het. Almal het die aand gate-uit geniet – van groot tot klein, van rockers tot 
ballerinas!
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Skaak
 
1.       KAAP DIE GOEIE HOOP SKAAKKOMPETISIE                   

Op 27 Januarie 2018 het die volgende leerders aan bogenoemde 
byeenkoms te Bellville Tegniese skool deelgeneem en ons is so 
trots op die volgende uitslae:  

      2.        SAJCC:  SUID-AFRIKAANSE JUNIOR GESLOTE SKAAKKAMPIOENSKAPPE                
Die 2017-byeenkoms is van 3 – 12 Januarie 2018 te Boksburg aangebied.  By hierdie 
byeenkoms verteenwoordig spelers die Westelike Provinsie.    

Ons is so trots op die volgende uitslae:  

3. PRYSUITDELING EN TOEKENNINGS
Sedert ons laaste CC het WP-skaak se jaarlikse prysuitdeling op 5 Desember 2017 
plaasgevind.  Die volgende toekennings is gemaak:  1.  2017 Laerskool Skaakspan van die 
Jaar:  Curro Durbanville.  2.  Laerskool skaakspeler van die Jaar:  Andreas de Jager.  
Veels geluk met hierdie briljante toekennings!  

4. SKAAKPERSONEEL                                                                                           
Op Saterdag 25 November 2017, het ons skaakkoördineerder, juffrou Charmaine Rossouw, 
die algemene jaarvergadering, gevolg deur 'n skaakopvoeder en administrasie 
opleidingswerkswinkel, vlak 1, bygewoon.  Veels geluk met haar sertifikaat en 'n 85,11% 
puntetoekenning.   

     5.  METRO-NOORD DISTRIKSPAN 
Op Vrydag, 9 en Saterdag, 10 Februarie het 14 van ons leerders aan die Metro-Noord Distrik 
se individuele uitdunne te Ravensmead Sekondêre skool deelgeneem. 

Die volgende leerders is tot die Metro-Noord Distrikspan verkies:

 Veels geluk aan ons spelers wat almal 'n Top 10 - posisie behaal het! SEMPER CURRO!

Jesse Palmer D-afdeling 3de  
Zantė Palmer C-afdeling 3de meisie 

 

Ethan Joel van Heerden o.10  WP B silwer 
Declan Olkers o.10 WP A silwer 
Caitlyn Olkers o.10 Meisies WP A silwer 

 

Zanté & 
Jesse 
Palmer

V.l.n.r: Declan Olkers, 
Caitlyn Olkers & Ethan 
van Heerden

0.9 0.11 0.13 
no. 1  Declan Olkers  
          - goud 

no. 1  Reegan Palmer  
          - goud 

no. 1  Kieran Samuels 
         - goud 

no. 2  Jesse Palmer   
          - silwer 

no. 10 Drake Dicks no. 9  Ryan Perkins 

no. 6  Christof Dreyer no. 1  Caitlyn Olkers 
          - goud  (dogter) 

no. 1  ZantéPalmer           
         - goud  (dogter) 

no. 10  Aiden Nel no. 3  Milla Vorster 
          - brons  (dogter) 

no. 3  Natasha Joubert 
         - brons  (dogter) 

no. 1 Hannah v Heerden  
         - goud  (dogter) 

Ethan v Heerden       
         (Reserwe) 
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Musiek
MUSIEKNUUS 2018
Die musiekdepartement het gegroei tot 280 leerders wat vanjaar musiek neem! Ons begin ook hierdie 
jaar met ukulele-onderrig en 'n derde marimba-orkes!   Musiekleerders is bevoorreg om te kan kies 
tussen onderrig in klavier, blokfluit, viool, klarinet, sang, kitaar, klawerbord, saksofoon, akkordion, 
trompet, ukulele en tromme.  Enige belangstellendes kan die musiekdepartement kontak.

Koekverkoping
Baie dankie vir die ongelooflike ondersteuning van ons musiekouers met ons Valentyns-koekverkoping! 
Dankie vir die spesiale moeite met die verpakking en versiering van die gebak – die musiekouers is 
beslis bobaasbakkers en dan nog baie kunstig ook! Die fondse ingesamel, sal tot voordeel van ons 
musiekdepartement en musiekleerders aangewend word!  

Kore
'n Opwindende koorjaar lê vanjaar voor! Ons gaan hierdie jaar nie aan die Tygerberg Eisteddfod 
deelneem nie, omdat al die kore aktief aan “The Sound of Music”-produksie gaan deelneem. Ons gaan 
wel aan die Kaapse Afrikaanse Eisteddfod gedurende Augustus deelneem.

Konserte
Ons beplan 'n baie opwindende reeks konserte hierdie jaar in ons ouditorium.  

· Op 3 Maart vind die Jamrock @ Curro konsert plaas en dan gaan die kitaar- en dromleerders 
hulle buiging op die verhoog maak.  Kaartjies kos R50 
per persoon. 

· Op 20 Maart hou ons 'n baie opwindendende en prettige 
gesinskonsert! Musiekleerders word aangemoedig om 
saam met hul gesinslede 'n item te lewer. Ons sien 
daana uit om ons talentvolle en musikale ouers te sien 
optree! Die musiekpersoneel sal ook hulle talent inspan 
vir 'n verrassingsitem.  Almal is welkom om die aand 
saam met ons te geniet.  Kaartjies sal teen R30 
beskikbaar wees.   

· Op 24  Maar t  gee  mnr.  P ie te r  van  Zy l ,  ' n 
musiekopvoeder by Curro, 'n klavieruitvoering in die 
ouditorium.  Mnr. Pieter het al verskeie kere oorsee 
opgetree en ons hoop om al ons musiekleerders en hul 
ouers by die konsert te sien!

Baie dankie aan elke ouer wat hul kinders die geleentheid gee 


