
 

 

DURBAN-NOORD KOLLEGE 

NUUSBRIEF 

Die Perfekte Balans 
Desember 2019 

N 
uus vanuit die kantoor…… 

2019 is verby….… 

So baie dinge het hierdie jaar gebeur. Dit voel asof die ure net verbyvlieg en 

ons sukkel om by te hou, maar saam met die sleg is altyd die goeie dinge wat 

gebeur! Dit is amper Kersfees en almal vanaf graad 1 tot graad 12, en selfs die pa’s en ma’s, 

sien uit na ’n lekker ontspannende vakansie. 

Baie geluk aan die leerders wat hulle bes probeer het, en aan diegene wat nie na wense 

presteer het nie, moenie moed opgee nie, probeer net in 2020 harder. Dit gaan nie oor hoe 

hard jy val nie, maar hoe vinnig jy opstaan nadat jy geval het, en werk net harder om jou 

beste te bereik in die nuwe jaar. 

Ons wil graag ook aan mev. Höbel alles van die beste toewens vir ’n welverdiende aftrede! 

Baie dankie vir al u jare se toewyding aan Durban-Noord Kollege. Woorde ontbreek om ons 

waardering uit te spreek vir al die ure wat u in die klaskamer, op die sportveld en selfs in die 

kantoor deurgebring het, altyd toegewyd om seker te maak dat elke leerder die bes 

moontlike opvoedingsgeleentheid ontvang wat DNK kan bied. U 38-jaarlange diens aan die 

gemeenskap en leerders is moeilik te vind by enige skool en dit is met trots dat ons die 

sportvelde aan u toewy in eer vir u toewyding aan die skool. Ons sal u met deernis onthou 

en u nooit vergeet nie. U karakter en die uitbou van ander se karakters, almal wat onder u 

hande deur is, leerders, ouers en personeel, versterk ons. Mag u geseënd wees in die tyd 

saam met u vriende en familie. Mag u geseënd wees met gesondheid en geluk. Mag u tyd 

hê om al die dinge te doen waarvoor u nooit tyd gehad het nie. 

Mag u rus in die teenwoordigheid van God die Vader terwyl Hy afkyk en sê: Welgedaan, 

getroue dienskneg!  Mev. Höbel, mag die genade, van ons Here, Jesus Christus, en die 

liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, altyd met u wees….. 

Ons groet u! 

Ons groet ook die volgende personeel aan die einde van 2019: Mej. Smith (AFRHL) en mev. 

Reineke (Mediasentrum) en bedank u vir u toewyding en harde werk in die kort tydjie wat u 

by DNK was.  Ons wens u alles van die beste vir die toekoms toe en bid u God se rykste 

seënwense toe. 

Your off to great places.  Today is your day, Your mountain is waiting, so get on your way –Dr Seuss  



 

 

Gee eer waar eer toekom. Mev. Höbel, afgetrede skoolhoof van DNK, is vandag met haar 

Prestige baadjie toegeken vir haar toewyding en jare diens aan DNK. 

Nuwe personeel wat in 2020 by ons aansluit: Mej. Cromhout (AFRHL), mnr. Germishuyzen 

(ENGHL/HIST), mev. Sukkels (Boekwinkel) and Mej. Syffert (Mediasentrum). Ons bid dat u verblyf 

by DNK lank en gelukkig sal wees met baie nuwe herinnneringe. 

Volgende jaar is ons 50 jaar-feesvieringe. Ons beplan opwindende funksies en vra dat u die 

datums sal vaslê op u kalender sodra u die 2020-datums ontvang. 

Alhoewel ons verjaarsdag op Maandag 17 Augustus is, beplan ons feesvieringe reeds die na-

week van 14 en 15 Augustus 2020. Verder beplan ons funksies elke kwartaal om op te bou tot 

’n opwindende verjaarsdagnaweek. 

Aan die klas van 2019, alles van die beste vir julle uistlae en ons bid 

 8 Januarie bing goeie nuus vir welgedane harde werk. 

Aan die Beheerliggaam van Durban-Noord Kollege, ons opregte dank vir u toewyding aan die 

skool, personeel ouers en leerders. U leiding, ten spyte van u eie werksverpligtinge, is in-

spirerend. Ons bid u en u gesinne ’n geseënde Kersfees en goeie rus toe. 

Aan die ouers, leerders en personeel, mag hierdie Kersseisoen in God se teenwoordigheid , Sy 

liefde aan u en u geliefdes openbaar, en ons bid Sy beskerming en seën toe aan elkeen van u. 

Mag God u in hierdie vakansietyd in Sy genade toevou. 



 

 

BELANGRIKE DATUMS IN JANUARIE  

07/01/2020 AP-Maths Uitslae 

08/01/2020 Gr 12 - 2019 Uitslae beskikbaar 

13/01/2020 Graad 8 Oriëntering  

14/01/2020 Graad 8 Inligtings Vergadering om 17:30 

15/01/2020 Skool heropen 

18/01/2020 Graad 8 Studiekursus begin 

21/01/2020 Graad 1-3 & Graad 12 Inligtingsaand om 18:30 

23/01/2020 Graad 4-7 & Graad 11 (Nuwe ouers) Inligtingsaand om 18:30 

25/01/2020 HS Krieket wedstryd teen Toti 

29/01/2020 HS Gala  & Chelsea Bemarkingsaand  

31/01/2020 HS Interhuis-Gala, Graad 8 konsert & oorslaap 

2020 SKOOLFOOIE  

Laerskool R30 000-00 R3 000-00 x 10 

Hoërskool R34 500-00 R3 450-00 x 10 

2020 HANDBOEKHEFFING  & AFROLFOOIE  

Laerskool 

Grade 1-3  

R700-00 

Afrolfooi 

Grade 4-6 

R800-00  

Afrolfooi 

Graad 7 

R1000-00  

Handboeke 

Hoërskool 

Graad 8 

R2 200–00 

Handboeke, 

Naambalkie 

Graad 9 

R2 000-00  

Handboeke &  

Aanlegtoetse 

Grade 10-12 

R2 000-00 

Handboeke,  

addisionele boeke uitgesluit 

KLEREWINKEL TYE VIR JANUARIE 

Vrydag 10 Januarie 07:15—10:00 

Ma. / Di. / Wo. 13 - 15 Januarie 08:00—14:00 

Donderdag 16 Januarie 10:30—14:00 

Vrydag 17 Januarie 07:15—10:00 



 

 

’n Dag in die Lewe van ’n kind met Sensoriese Prosesseeringskwessies 

Deur Amanda Morin 

Ontmoet Olivia, ‘n graad eentjie met sensoriese prossesseringskwessies. Sy is 

in slim kindjie, maar haar sensoriese verskille word dikwels deur onderwysers 

en familielede verkeerd verstaan. 

Haar brein—soos elke ander persoon s’n-ontvang ‘n ononderbroke stroom 

inligting vanuit al haar sintuie.  Die meeste mense kan soms iets hiervan ig-

noreer, soos bv. die manier waarop hul sokkies aan hul tone raak.  Olivia 

sukkel egter om dit uit te filter. Mense wat probleme met sensoriese pros-

essering het, kan baie sensitiewer wees vir wat hulle hoor, sien, ruik, proe of 

aanraak. Hulle kan ook baie minder sensitief wees, soos om nie koud of 

koue of pyn te voel nie. Kom ons kyk na 'n tipiese dag in Olivia se lewe om 

te sien hoe hierdie uitdagings kinders kan beïnvloed. 

 

6:14 v.m. 

Die sonlig wat deur Olivia se kamergordyne skyn, maak haar wakker 

voordat haar alarm afgaan. Die lig is helder en irriterend. Olivia kruip onder 

die komberse weg, maar sy is bekommerd dat as sy aan die slaap raak, die 

harde geluid van haar wekker haar sal verras. Sy wag en skakel die wekker 

'n minuut voordat die alarm afgaan, af, sodat sy nie die geraas hoef te 

verduur nie. 

Uitdagings: sensitiwiteit vir klank en sig 

 

7 v.m. 

Olivia trek die klere wat sy die vorige aand uitgehaal het aan, maar die 

etikette is te jeukerig op haar vel. Sy dring daarop aan om haar gunsteling 

sagte T-hemp en ‘leggings’ te dra, al is dit vuil. By die ontbyttafel wil Olivia 

die melk in 'n koppie hê, sodat sy dit bietjie vir bietjie oor haar graanvlokkies 

kan gooi. Anders sal die vlokkies pap raak en voel dit aaklig in haar mond. 

 

7:30 v.m. 

Olivia moet betyds by die bushalte kom, maar sy sukkel om haar jas aan te 

trek en haar skoene vas te maak. Sy hoop dat sy die bus sal mis. Dit is altyd 

so lawaaierig en stampvol, en dit is moeilik om 'n sitplek te vind waar sy nie 

deur ander kinders gedruk en gestamp word nie. 

Uitdagings: Probleme met motoriese vaardighede, sensitiwiteit vir aanraking 

 

10 v.m. 

Olivia hou daarvan om stories by die skool te skryf. Haar aandag word af-

gelei as sy ander studente sien wat in die gang afstap. Sy voel ook nie ge-

maklik nie en sukkel om op haar sitplek te bly. Sy vra haar onderwyser of sy 

na 'n lessenaar weg van die klasdeur af kan skuif en verkies om op 'n wip-

kussing (Wiggle Cushion) op haar stoel kan sit.  

Uitdagings: sensitiwiteit vir sig, sensories-soekend 



 

 

’n Dag in die Lewe van ’n kind met Sensoriese Prosesseeringskwessies 

Deur Amanda Morin 

Middag-ete 

Teen die middagete verstaan die onderwyser nie waarom Olivia nie in die 

kafeteria wil ingaan nie. Die reuk van frikkadel-toebroodjies pla die 

onderwyser of die ander kinders nie. Maar Olivia word daardeur oorweldig 

en ook deur te probeer verduidelik hoekom sy kan ingaan nie. Sy het 'n 

ineenstorting (meltdown) en eindig uiteindelik in die skoolkantoor op nadat 

sy kalmeer het. 

4 n.m. 

Op die speelgrond geniet Olivia dit om te klim en van die toerusting af te 

spring en met haar vriende rond te hardloop. Sy hou ook daarvan om 

bollemakiesies op die gras te doen. Al die getuimel, laat haar kalmer voel. 

As iemand haar wys dat sy haar knie geskraap het en dit bloei, onthou 

Olivia dat sy neergeval het. Op die oomblik voel dit nie seer nie, so sy hou 

aan speel. 

 

6 n.m. 

Dit is 'n taco-aand, maar Olivia hou nie daarvan om al die teksture en 

smake te meng nie. Sy hou haar gunsteling bestanddele op verskillende 

dele van haar bord, sodat sy dit afsonderlik kan eet. As Ma probeer om 

haar weer boontjiebredie te laat eet, protesteer Olivia - sê sy dat sagte kos 

haar naar maak. 

 

Olivia bly buite die stort staan omdat die water se temperatuur nie reg is 

nie. Ma sê dit is goed, maar dit voel vir Olivia te warm. Plus, dit is hare-was 

aand. Dit beteken slymerige sjampoe en daarna pynlike kam. Olivia begin 

ontsteld raak, maar sy bedaar toe ma sê dat sy die nie vannaand hoef 

hare te was nie. Sy droog met ‘n sagte wollerige handdoek af waarvan sy 

baie hou. As sy tandepasta gebruik wat nie 'te sterk gegeur' is nie, help dit 

ook dat slaaptyd glad verloop. 

Uitdagings: sensitiwiteit vir aanraking (insluitend warmte en koue) 

Kwessies rakende sensoriese prosessering 

Sensoriese uitdagings behels nie net sig, klanke, teksture, geure en reuke 

nie. Kinders soos Olivia kan probleme ondervind om te weet wat in hul 

liggaam aangaan, soos om nie pyn te voel of as hul blaas vol is nie. Hulle 

kan ook probleme ondervind met balans en beweging. 

Hoewel sensoriese prosesseringsprobleme op hul eie kan bestaan, kan dit 

ook gepaard gaan met ATHV (Aandag Tekort en Hiperaktiwiteit Verskynsel), 

angs of autisme 

 

https://www.understood.org  

https://www.understood.org


 

 

LAERSKOOL NUUS 

Die onlangse reën wat KZN gekry het, het darem nie net 

konstirnasie ingehou vir die leerders nie. 

Die graad 3’s het die kans gehad om die lewenssiklus van 

’n padda te ondersoek deur om paddavissies te vang wat 

in die poeletjies op die veld uitgebroei het.  Hulle hoop om 

die volledige siklus te kan waarneem van die klein glib-

berige vissies. 

Ter afsluiting van die skooljaar het die graad 3 leerders ‘n kersprojek gehad.  Hulle moes 

produkte/items met ‘n Kerstema maak van herwinbare material.  Die verbeeldingrykste items 

het uit die klas gekom. 



 

 

PRYSUITDELING 

SPORT TROFEëS 

 JUNIOR SENIOR 

Krieket Cayden Coetzee Henk Fourie & 

Andrew Fourie 

Sokker Siphosethu Khumalo Timothy Scott 

Netbal Lewandekasi Sithole  

Hokkie - Seuns Ethan Hambloch & 

Nikhil Nundlall 

Murray Wicks 

Hokkie - Dogters Kerryn Walker & 

Liané Zoet 

Lesedi Msiya 

Tennis Abigail Holtzhausen - 

Skaak Vihaan Motilal Zanru Roets 

Swem - Tyler Maistry 

Atletiek  Abigail van Emmenis 

AKADEMIESE TROFEëS 

Die Top presteerder in Graad 1 Dustin de Wet 

Die Top presteerder in Graad  2 Matthys van Tonder 

Die Top presteerder in Graad 3 Hadiyya Kazi 

Die Top presteerder in Graad 4 Divan Strydom 

Die Top presteerder in Graad 5 Aryan Thulsi 

Die Top presteerder in Graad 6 Hanaa Kazi 

Ons Laerskool het hul Prysuitdeling op Vrydag 30 November gehad.  Ons wil die ouers bedank 

wat hierdie baie belangrike geleentheid op hul kind se skoolkalender bygewoon het, en hoe-

wel nie almal 'n prys kan ontvang nie, is die belangrikste dat hulle daarna streef om hul beste te 

lewer. 

AKADEMIESE TROFEëS 

Neels Brink Trofeë 

Veelsydigste Leerder 

Zanru Roets 

Le Roux Wissel Trofeë 

Uitmuntende Prestasie 

Zanru Roets 

DUX-Leerder Zanru Roets 



 

 

2020 PREFEKTE 

Ethan Groenewald - Hoofseun Janéy Carstens - Hoofdogter 

Carleigh Adriaan Hanaa Kazi 

Izabella Klaassen Lesedi Msiya 

Enthle Mthombeni Hayley Pillay 

Josh Pretorius Pascale Ras 

Amii Storm Elvoné Strydom 

Dedré van Aardt Zander van Zyl 

Kayla Venter Carly Walker 



 

 

SPORT 

SUB YOUTH ATLETIEK BYEENKOMS 

Abigail van Emmenis & Analiswa Ndlovu het albei 

aan die Sub Youth Atletiek byeenkoms deelgen-

eem in Sasolburg aan die begin van November. 

Albei atlete het baie goed gevaar en DNK is baie 

trots op hulle prestasie.  Hulle het gekwalifiseer 

om in Januarie 2020 aan die Menlo Park 

“Invitational Atletiek Byeenkoms” in Pretoria deel 

te neem.  Ons wens hulle alles van die beste toe 

vir hul kompetisie! 

SOMER SPELE KAMPIOENSKAPPE  

Baie geluk aan graad 7 leerder Tyler Maistry. Tyler is gekies 

om aan die 2019 Nasionale Somer Spele Kampioenskappe 

(Swem), in Gauteng (Pretoria) deel te neem vanaf 08 – 13 

Desember 2019. Wat ‘n wonderlike prestasie!!!  

Durban-Noord Kollege se leerders het Josh 

Crocker van Northwood Seuns Hoërskool 

ondersteun met sy "East Coast Radio Toy 

Story" veldtog. Al die deelnemende spanne, 

moes 60 rondtes (1,5 km) aflos swem. 

'Toegangsgeld' vir diegene wat die geleen-

theid bygewoon het, was 'n nuwe speelding. 

Josh se doel was om 2000 items (speelgoed) 

in te samel vir East Coast Radio se Toy Story 

Projek. Ons is baie trots op DNK en die leerd-

ers wat aan hierdie wonderlike inisiatief 

deelgeneem het.  



 

 

SUB YOUTH ATLETIEK BYEENKOMS 

Baie geluk aan Cathlene van Zyl wat ook deelgeneem 

het aan die Sub Youth Byeenkoms in Sasolburg.  Sy 

het baie goed presteer in gewigstoot en diskus.   

Sy is gekies om deel te neem aan die SALGA “games” 

wat op 14 Desember 2019 by Kings Park plaasvind. 

Baie Geluk Cathlene, trots op jou!! 

DNK se gemengde netball-span het 

deelgeneem aan die Glenwood Prep aand 

liga.  Na ‘n baie harde wedstryd het hulle 

teen Jaguars 24-21 verloor en silver 

medaljes ontvang. 

2019 Se Matriek klas het twee bankies aan die skool geskenk wat in die Matriek “Quad” 

gebruik sal word as ekstra sitplek.  Baie dankie aan Dawid Cronjé en sy mede leerders 

wat die idee gedryf het, ons is seker toekomstige matrieks gaan dit baie goed benut. 


