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Die Curro Sirkus Karnaval ter viering van Curro se 20-jaar bestaan, het voorwaar ons 
verwagtinge oortref.  Almal en alles het saamgewerk -die ouers,  leerders, onderwysers 
en selfs die weer. So nou en dan het daar, net om almal so bietjie af te koel, 'n ligte 
reënbuitjie geval.  Selfs dit kon niemand stuit nie.

Op Vrydag 23 Februarie het 'n asemrowende, kleurvolle prentjie van ballonne en 
stalletjies ons almal voor die skool begroet. 
Die karnaval het afgeskop met 'n parade waartydens al 1400 leerders met hulle groen 20-
jaar hempies aan, in 'n formasie van 20, op die  astrobaan  gaan sit het en 'n lugfoto 
geneem is. 

Me. Stephnie van der Merwe, tesame met die hoofleiers van die kampus, het vir ons die 
opening van die karnaval behartig.
Daarna kon die feestelike dag begin. Selfs die opvoeders het op die pretritte gery.  
Sommiges was braaf genoeg om die tornado aan te durf. Hulle het ook maar vaal in die 
gesig en onvas op die voete daar afgeklim. Van daar af was daar geen keer aan die 
entoesiastiese leerders nie.  Skielik was daar 'n mengelmoes van kleur, uitgelate, gillende 
kinders en ouers wat net nie genoeg van die pretritte kon kry nie. Dit was voorwaar 'n 
treffer.  Oral het 'n mens gelukkige en vriendelike gesigte opgemerk.
Die kaartjiekantoor het regdeur die dag besig gebly soos almal net nog  en nog kaartjies 
gekoop het.

Mense het in lang toue by die stalletjies gestaan en daar was vir almal se smake 'n ietsie te 
ete of te drinke. Tussendeur kon besoekers op 'n meer rustige noot by die teetuin 'n 
lafenissie soek en 'n geselsie aanknoop. Daar was heerlike koek, koffie, tee en pasteie  te 
koop.

'n Groot aantrekking was die Sterkmankompetisie waar leerders met baie entoesiasme 
aangemoedig is om hulle krag ten toon te stel.

Natuurlik moet ons nie van die Curro Sirkus Karnaval se spookhuis vergeet nie.  Dit was 
beslis nie vir bangbroeke nie.  Vreesbevange leerders het vir ure gewag om dié 
onvergeetlike ervaring mee te maak.  Baie se waagmoed het hulle halfpad begewe en het 
omgedraai. Dit was 'n belewenis op sy eie wat 'n móét was vir 'n ieder en elk. Die Curro-
raad van die hoërskool kan hulself op die skouer klop met 'n baie geslaagde projek.

Die dag was verseker nie moontlik sonder al die hulp wat ons van ons wonderlike ouers en 
opvoeders ontvang het nie.  Ons was so trots op al ons Curro leerders se pragtige gedrag. 
Ons bedank die komitee hartlik vir al hulle harde werk.

Dit was 'n pragtige en feestelike dag wat ons nog lank sal onthou. 

“CURRO CELEBRATES”

Voorwoord
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Bully Wise 67 Minutes for Mandela Day
Opening
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Bully Wise Stalletjies
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Pretritte
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Baie dankie aan al die klasverteenwoordigers, 
ouers, borge en donateurs vir julle tyd, 
opoffering, samewerking en donasies! Sonder 
julle sou hierdie dag nie so n groot sukses 
gewees het nie!
Dankie aan Mnr. Landseer Collen vir die 
pragtige lugfoto’s wat hy met sy ‘drone’ 
geneem het.

‘n Spesiale dankie aan Mnr. en Mev. Muller vir 
die skenking van die vrieskas. Dit sal by vele 
geleenthede goed benut kan word. Dit word 
opreg waardeer.

Baie dankie


