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0/14 A - 3de                             o/15 A - 1ste                          o/16 A - 2de 
2de span - 3de                        1ste span - Gesamentlik 1ste (Wenners)

Superreeks Rugby: Ons Rugby spanne het as volg geeindig:

Ons is baie trots op Brandwag Rugby wat die algehele wenners van die Superreeks is!
- Mnr Geyser (Organiseerder)

Superreeks Netbal: Al Brandwag se A-netbalspanne het tydens die finaal meegeding
vir 1ste en 2de plek. Ongelukkig het die spanne verloor en dus 'n tweede plek gekry
vir die reeks per ouderdomsgroep. 
Brandwag netbal het geseevier as algehele wenner van 2022. 
- Juf Erikson (Organiseerder)

Superreeks Hokkie: Die hokkie het tydens die Superreeks skoonskip gemaak.
Meeste van ons spanne het uitgespeel vir eerste en tweede plek, waarvan DRIE
spanne EERSTE plek behaal. Brandwag hokkie het ook algeheel EERSTE geeïndig. Baie
geluk aan al hierdie spanne.
- Juf Haasbroek (Organiseerder)



6 0  G O U E  J A R E  
Mnr James Wright word vir nog 'n

goue jaar gespaar.    

Mnr. J. Wright, wat al 13 jaar skoolhoof by Hoërskool Brandwag is, het op 9 April 2022, 60 jaar oud
geword. Ons wil namens al die leerders en personeel Mnr. Wright baie geluk wens met die groot
mylpaal. 

Mnr. Wright was voorheen skoolhoof by Hoërskool Edenvale (2000) en Hoërskool Silverton (2005)
en was toe in 2009 aangestel as hoof by Hoërskool Brandwag. Mnr Wright het nie slegs baie jare
se ervaring as skoolhoof nie, maar het ook 'n BCom Graad, 'n BEd Honeurs en Meestersgraad in
Onderwysbestuur. 

Alhoewel Mnr. Wright al 22 jaar as 'n skoolhoof werk, was sy ander groot lewensdroom om in
Besigheidsbestuur in te gaan en dan sy pa se besigheid oor te neem.

Mnr. Wright is 'n Christen en stel Christelike beginsels en waardes eerste by Brandwag en in sy
eie lewe. Hy glo ook in respek en sệ dat ons elke dag ander met respek moet behandel en dit sal
bepaal hoe hulle teenoor ons optree.

Sy raad vir elke Waggie is dat hulle elke dag voluit sal lewe met liefde, respek en lojaliteit
(met die krag van God). Mnr Wright is 'n groot inspirasie wat verseker Brandwag se
lig deur donker tye is.

LEIERSKAP  IS  DIE  

EIENSKAP  OM  VISIE

IN  WERKLIKHEID  TE

VERANDER
Brandwag sien uit om te
sien waar Mnr. Wright se

visie ons lei in die jare wat
kom!

1 5  M E I  2 0 2 2  -  J A Y D E N  S M I T H



Soos die waggies nou al weet, het ons ‘n nuwe
Waardesisteem wat ons motiveer om altyd ons
beste te doen en so ander ook te motiveer. 

Wanneer jy ‘n goeie voorbeeld stel, kan ‘n
onderwyser vir jou een van die vier knopies gee
naamlik eerlikheid, christusgedrewe, respek en
hardwerkendheid. Die eerste knopie waarop ek
wil fokus is respek. Om ‘n respek knopie te kry
moet jy eers verstaan wat dit beteken.

R
E
S
P
E
Kyk uit vir mense wat hulp nodig het

In ‘n onderhoud met ons VLR voog, juffrou Venter
het sy gesê vir haar staan respek hand aan hand
met trots. Sy het drie areas waar respek belangrik is.
Eerstens is respek teenoor jou skool belangrik – dit
beteken jy is trots op jou skool en jy pas dit op. Daar
is geen vandalisme nie en jy hou met alle tye jou
skool se naam hoog.

Tweedens sê sy dat respek teenoor onderwysers
beteken om al jou klasse by te woon, jou huiswerk
volledig te voltooi en met die nodige respek met jou
onderwysers te praat. 

Volgens juffrou is dit belangrik om ander te
respekteer want dit beteken jy aanvaar wie hulle is,
selfs wanneer hulle anders as jy is of nie met jou
saamstem oor iets nie. Wedersydse respek is
belangrik, want dit beteken dat almal as een span
kan saam werk om dieselfde doelwit te bereik, ten
spyte van die feit dat jy moontlike verskille onder
mekaar mag ervaar.

So Waggies, dit is belangrik dat jy ander respekteer
want dan sal hulle jou respekteer. Wees ‘n goeie
voorbeeld vir ander en onthou dit is “cool” om die
regte ding te doen.

rken as jy verkeerd opgetree het

pandeer tyd saam met die regte mense 

as jou goed en die omgewing op

lke persoon is belangrik

espek begin by jouself

Derdens sê sy dat respek teenoor jouself beteken
om te alle tye jou beste doen. Jy moet alles met
oorgawe aanpak hetsy op akademiese, kulturele of
sportgebied, om sodoende jou volle potensiaal te
bereik. 

Juffrou Venter het vir Suné Deetlifs haar respek
knopie gegee. Toe ek juffrou vra waarom, het sy gesê
alles wat Suné doen, doen sy met oorgawe. Sy doen
haar bes in die klaskamer- en op die sportveld en is n
uitstekende leier. Al is sy nie vriende met almal nie, is
sy vriendelik teenoor almal. Almal ken haar en
respekteer haar (selfs onderwysers). 

WAGGIEWAARDES
Respek

24 Mei, 2022                                                   Sanmari Dormehl



Respek
WAGGIEWAARDES

Onder: Waggies wat al hulle respek balkies verdien het.



Woekernuus - Waggie-Akademie

BRANDWAGBRANDWAG
TOP 5TOP 5AKADEMIEAKADEMIE

By Brandwag kom akademie eerste en dit is ‘n voorreg om met ons top
presteerders te spog. Daar is met elke toppresteerder per graad ‘n onderhoud
gevoer deur Kiara Hendry. Hierdie leerders het die volgende te sê gehad oor hulle
akademiese sukses: 

Jana Nelson in graad 8, sê dat sy in die laerskool ook goeie punte behaal het, maar sê ook vir ons
dat sy  op haar senuwees was vir haar hoërskoolloopaan, maar bo verwagting gaan dit goed.

Joubert Deale In graad 9, sê dat hy goeie punte behaal het, maar is trots op sy verbetering omdat
hy tans 1ste op die top 10 is. Hy sê sy ma sê altyd vir hom dat hy balans tussen sy akademie en sy
sport moet hê.

Ruan Nelson in graad 10, sê dat hy sy sport en akademie baie geniet en hy maak spesiale tyd vir
albei. Ons vra ook vir Ruan of hy tot dusver tevrede is met sy prestasies. Hy sê dat hy baie trots is
op homself en dat hy altyd hard sal werk.     

 

Marisa Roodt in graad 11, sê dat sy baie hard werk omdat
sy graag deur UNISA haar graad wil verwerf. Sy sê ook dat
sy 7 onderskeidings wil behaal en regte wil swot.

Laastens gesels ons met Jennifer Müller in matriek oor haar
droom vorentoe. Sy sê dat sy wil gaan swot vir ‘n
rekenmeester. Volgens Jennifer moet sy eers 4 jaar studeer,
3 jaar prakties doen en dit is dan 7 jaar in totaal. 

Baie geluk aan ons top-5 leerders, Brandwag is trots op
julle!

 
Regs: Jennifer Muller, Graad 12

 

Kiara Hendry 25 Mei 2022



Jana Nelson, Graad 8 Joubert Deale, Graad 9 

Ruan Nelson, Graad 10 Marisa Roodt, Graad 11



Vir meeste van ons kan eksamen ernstige stres veroorsaak en ongelukkig kan ons
nie van eksamen ontslae raak nie. Wat ons kan doen, is om ons studiemetodes te
verander.
Die redaksiespan deel graag 6 beproefde studiewenke om meer effektief te
studeer! 

Eksamen wenke Eksamendatums: 
30 Mei - 24 Junie

BEGIN VROEG
Moenie iets tot op die
laaste minuut los nie en
gee jou brein genoeg tyd
om die inligting te
absorbeer. 

BESTUUR JOU TYD
Stel 'n rooster op. 

DOEN OEFENINGSAKTIWITEITE 

Werk deur vorige vraestelle en
oefeningsaktiwiteite. 
Net soos 'n atleet, het jou brein ook
oefening nodig. 

VERGEET VAN JOU
FOON!

Sosiale media is 'n groot
afleiding. Sit jou foon
weg sodat jy kan fokus!

MAAK TYD VIR RUS
EN SELFVERSORGING 

Jou liggaam en jou
brein het rus nodig om
sterker te word. Kyk
eerstens na jouself om
onnodige stres en angs
te vermy. 



GRAAD 9
 AANLEGTOETSE

 

20 MEI 2022 Juandre Jansen van Vuuren

Meeste graad 9-leerlinge is onseker oor wat
hulle as ‘n beroep of loopbaan wil doen.
Daarom bied Hoërskool Brandwag vir alle
Graad 9-leerders ‘n kans om ‘n aanlegtoets
te skryf. 

Vaardigheidstoetse is toetse om die leerder
'n idee te gee in watter loopbaan hy of sy in
kan presteer. So kan hy of sy moontlike
loopbaanvelde identifiseer. Op grond van
hul belangstellings en sterkpunte  kan ‘n
ingeligte besluit geneem word.

‘n Paar notas vir die skryf van ‘n aanlegtoets:
·Bly kalm tydens die skryf van die toets.
·Lees die vrae deeglik en dink mooi oor jou
antwoord. 
·Wees eerlik met jouself tydens die toets.
·Die toets is net vir jou en jy kan nie sleg of
goed presteer nie. 

Hoërskool Brandwag het verskeie vakke
om van te kies: 

Die verpligte vakke

1.Afrikaans Huistaal
2. Engels Eerste Addisionele taal
3. Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid
4. Lewensoriëntering

 
 

Die keusevakke

1.Fisiese Wetenskap
2. Lewenswetenskap
3. Rekeningkunde
4. Visuele Kuns
5. Inligtingstegnologie (IT)
6.Rekenaar Toepassingstegnologie (RTT)
7. Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO)
8. Geografie
9. Toerisme
10. Verbruikerstudies
11. Besigheidstudies

Onthou, die aanlegtoets gaan nie jou
toekoms bepaal nie. Dit is net een van die
hulpbronne beskikbaar by Brandwag om
jou te ondertseun op jou pad na
volwassenheid. 
STERKTE AAN AL ONS GRAAD 9’s!



Woekernuus - Waggie-Sport 
Waggies is wenners!







SKYFSKIET

Ons spog graag met ons
Skyfskietspan. Hierdie skuts
presteer fenomenaal. Drie
uit ses proewe is al agter die
blad en ons skuts werk baie
hard om hulle punte te
bereik en om SA's toe te
gaan. 'n Pluimpie vir elke
skut in hierdie span. Julle
maak ons trots!

-Juf M Marks 

Onder: Brandwag se twee jongste
Junior skuts.  



Skaak 2022

Bo: Brandwag skaakspelers in aksie. Almal konsentreer baie hard! 
Baie geluk aan die volgende leerders wat deurgedring het na die
Gauteng individuele skaaktoernooi!
Onder links na regs: Adriaan Richter, Emile le Roux, Anja Terblanche, Cheleike de
Lange, Annika Terblanche. 



Woekernuus - Waggie-Kultuur 



Backstage-helde!Backstage-helde!  
18 Mei 2022                                                                                        Danton Erasmus 

Die Revue is vol kinders wat elkeen op hul beurt in die kollig is - maar daar is
leerders wat agter die gordyne werk wat seker maak dat alles op die verhoog glad
verloop. Hulle wat nooit hulle '5 seconds of fame' kry nie, staan bekend as die CREW. 

Hulle help om die klank, rekwisiete en almal vir die volgende optrede reg te kry. Die
organiseerder van die CREW is Juffrou Badenhorst en sy het hard gewerk om die
span te vorm. Die verhoogbestuurder en Juf. Badenhorst se regterhandman, is
Juandre Jansen van Vuuren. Hy gee alle nuus van die revue deur en verdeel die
CREW om te help met spesifieke take.

Die CREW is die leerders wat die verhoogtoerusting en ‘props’ op en af dra. As CREW
maak hulle seker dat elke leerder die korrekte kostuums aan het asook om hulle te
help met die vinnige veranderinge.

Sonder die CREW sal die revue optredes nie glad kan verloop nie, en hulle werk agter
die skerms word baie waardeer!



Pompom meisies
I S  W A G G I E - S P O R T  S E  G R O O T S E  O N D E R S T E U N E R S .  D A N K I E  V I R

J U L L E  U I T S T E K E N D E  O P V O E R I N G S  D E U R  D I E  K W A R T A A L !  

Onder Juffrou Geeringh se leiding het die Pompom meisies floreer. Dit is lekker om die

dansers op die sportvelde te sien.



Ons Gr. 12-leerders is kliphard

aan die skilder en teken vir

hulle eerste kunswerk. Hulle

tema vir hierdie kwartaal is

"Luister na die lirieke van my

liedjie". Hulle moes 'n liedjie of

gedig van 'n Suid-Afrikaanse

sanger of digter kies en dit

gebruik as uitbeelding van

hulle kunswerk. Ons is so trots

op julle Matrieks! Laat die

pastelpoeier reënboogwolke

maak en die verfpastelle ons

lewens verryk. 

Me. S du Plessis

Visuele Kuns
Graad 12

Carissa Claassens, gr. 12 

Sune' Deetlefs, gr. 12 Ingrid Small, gr. 11 



Denise Lubbe, gr. 12 Jesica Taljaard, gr. 11

Kaylene Botha, gr. 12 Danay Edwards, gr. 12 



BOEKKLUB

Elke Maandag, 
      eerste pouse.

WAAR WOORDE TOOR
24 Maart 2022 Riandi de Bastos 

Ontmoetingsdae
en tye:

Brandwag kry ook een van die dae 'n
nuwe mini-BIBLIOTEEK. In kwataal 1 het
ons 'n suksesvolle koekverkoping
gehad waar ons geld vir ons nuwe
boeke ingesamel het. 

Waarom wag jy? Sluit vandag aan by
die Brandwag Boekklub!

Boeke wat ons al gelees  het: 

Hou jy van boeke lees? Voel jy
asof  jou vriende nie jou liefde vir
boeke kan verstaan nie? As jy ja
sê, is die BoekKlub die plek vir jou!

Harry Potter 
Dance of Thieves
The Book Thief 

Ons is 'n groep leerders wat 'n liefde vir
boeke deel, lees en menings oor ons
nuutse of gunsteling boek deel. 

Ons boekklub kweek 'n liefde vir
letterkunde in 'n positiewe omgewing.
Dit bring 'n gemeenskap saam om te
leer oor iets wat vir hulle saak maak. 

Ons gee om oor elke leser en onder
juffrou V. Moore kry elkeen van ons die
geleentheid om onsself daar uit te
leef.  



Woekernuus - Waggie-Sosiaal   

KarnavalKarnavalKarnaval   
18 Mei 2022 Bianke Beukes

Na twee jaar se beperkings en covid regulasies,
was 7 Mei die heel eerste Karnaval in twee jaar.
Dit was ‘n sonskyn dag. Daar was meer as vyftig
stalletjies met groot uitstallers soos Harley
Davidson. Haval motorhandelaars wil graag
betrokke raak by die volgende karnaval wat
Brandwag gaan hou. 

Ongeveer R85 000 is ingesamel met die karnaval, volgens meneer Wright sal die
wins aan behoeftige kinders gaan asook vir die herstel van Brandwag se netbalbane. 
Ayoba rides het vet pret verskaf met hulle ritte. Daar was ongeveer vyftien pret ritte
by die karnaval teenwoordig en meer as 700 kinders het hulle ondersteun. Almal
het hierdie pret dag geniet as gevolg van die inisïatief en bydrae wat die personeel
en bemarkingsspan gelewer het. Dit was ‘n dag om te onthou. 

Baie dankie aan meneer Mc Clinntock, mevrou Lourens, meneer Labuschagne en
ons wonderlike hoof Mnr. Wright vir die pretdag voor die eksamen. 

Me. Lea Lourens, ouer en lid van die Beheerliggaam Bemarking portefeulje het
hierdie briljante idee voorgelê aan Brandwag se bemarkingspan.





'n Opedag om te onthou 
13 Mei 2022

Op 5 Mei 2022 was Hoërskool Brandwag se suksesvolle opedag

en inligtingsaand. Die dag het om 8:00 begin toe Brandwag se

buurskole, laerskool Northmead, en laerskool Rynfield by ons

aangesluit het. Die voornemende gr. 8 leerders het almal eers op

die pawiljoen bymekaar gekom en daar is hulle geleer hoe om

soos ‘n Waggie gees te vang. 

Justelle Ferreira

Die dag het afgeskop met die Brandwag

‘medley’ en al die leerders het gou begin

saam sing en dans. Suné Deetlefs,

Hoofmeisie 2022, het die dag ge-open

met skriflesing en gebed. Danika Young,

onderhoofmeisie van Bemarking het die

verwelkoming borrelend gedoen. 

Volgende was Laerskool Brentwood,

Laerskool Westwood en Laerskool Bredell

by ons. Daar was weer gees gevang en

speletjies gespeel, die Fisies- en

Lewenstafels is besoek en almal het hulself

vreeslik geniet. 

Die pret het tot die aand voortgeduur. Besoekers het op die aantreeblad by mekaar gekom en het ‘n

verskeidenheid van Brandwag se kultuur-programme in aksie gesien, onder andere die redaksiespan,

boekklub, redenaars, debutantebal deelnemers, revue en toneel. Die leerders het saam hulle ouers in die

saal by mekaar gekom en belangrike inligting was hier gedeel deur Mnr Wright en ons Beheerliggaam. Die

voornemende gr. 8's se nuuskierigheid en opgewondenheid was beslis geprikkel en die inligtingsaand was

‘n reuse sukses!

Graag wil ons ons Bemarkinsspan, Mnr.

Mc Clintock, Danika Young en André de

Klerk, bedank vir ‘n suksesvolle dag.

GOED BETER BRANDWAG!



www.gdeadmissions.gov.za





Kreatiewe Onnie!

J U F F R O U  M .  D U  P R E E Z
 

Ons is seker elke Waggie
het al iewers in die skool

een van Juffrou du Preez se
pragtige kunswerke

raakgesien. Elke kunswerk
wat teen 'n muur geverf of
gehang is kikker ons skool
op en ons wil graag dankie
se vir Mev. du Preez dat sy
Brandwag 'n mooier skool
maak een kunswerk op 'n

slag. 





BLOEDSKENK IS 'N 
HARTSAAK

OM ‘N LEWE TE RED IS MEER AS ‘N KEUSE.
DIT IS ‘N VERANTWOORDELIKHEID. 

Hier volg ‘n paar interessante feite oor bloedskenk
hier by Brandwag: 

1. Ons eie adjunkhoof Mnr A Geyser het al meer as
165 keer sy moue opgerol en bloed geskenk.
 
2.  Wêreld Bloedskenkersdag word jaarliks op 14
Junie gevier. 

3. Elke persoon skenk slegs 480ml  bloed wanneer
hulle skenk, meer as genoeg vir jou liggaam om
self weer te vervang. 

As jy belangstel om ’n gereelde skenker te word,
kan jy een van die vele SANBS-klinieke besoek of
skakel die SANBS tolvry by 0800 11 90 31 of besoek
hulle webtuiste by www.sanbs.co.za. Dis die
vinnigste, maklikste manier om ’n held te word.

Hoërskool Brandwag red talle lewens elke jaar!
Elke kwartaal  bied ons skool, leerders en ouers
asook ander lede van die gemeenskap, die
geleentheid aan om bloed te skenk. Leerders wat
16 jaar oud en nie minder as 50kg weeg nie, kom
rol hulle moue op en doen hulle deel vir die
Benonigemeenskap.  Die grootste waarde van
bloedskenk lê in die feit dat ons Waggies alreeds
van ‘n jong ouderdom af die geleentheid kry om ‘n
verskil te maak in hulle gemeenskap. Tydens die
wintermaande is daar ‘n groot tekort aan bloed as
gevolg van skenkers wat verkoue en griep opdoen
en sodoende nie kan skenk nie. Om ‘n
verantwoordelike skenker te wees, behels dat jy
gesond is en nie van enige medikasie gebruik
maak nie. Ons is trots op elke liewe Waggie wat
hulle bydrae lewer om sodoende te verseker dat
ons elke sessie ‘n suksesvolle skenking aan SANBD
kan voorsien. 

J FERNANDES                                17 MEI 2022



 M O E N I E  J O U S E L F  S E E R  M A A K  N I E ,

B E W A P E N  J O U S E L F  M E T  K E N N I S !

J u f  T  M o r g a n                             5  M a a r t  2 0 2 2

Dit was 'n voorreg om Kliniese
sielkundige, Mev Nanette
Minnaar, by ons hê op 5 Maart
2022. 

Mev Minnaar is gefokus op
positiwiteit en het die leerders
bewus gemaak van die newe-
effekte van dwelmgebruik.,
"hubbly" en "vaping.".

In haar sessies het sy gebruik
gemaak van drank- en
dwelmstofbrille, sodat leerders
self kon ervaar watter effek
oormatige gebruik van
enige middel op 'n mens se
gesondheid het. 

"The more you use,
the less you live"

"It's easier to stay off
drugs than to get off

drugs."



Kontak besonderhede indien leerders
hulp kort:

 
011 917 5015
Ure: 24 uur

Horizonclinic.info
info@horizonclinic.org

 

Regs: Juandre Jansen van Vuuren met
die dwelmstofbrille aan. 

 
"Dit het gevoel as of ek geen

beheer gehad het oor my eie lyf
nie. Definitief 'n vreemde

gevoel wat ek nie regtig ooit wil
ervaar nie. "

- Juandre' 



Welkom by JOU skool!

HEY, JY!

WAGGIES GEE OM!

Hulle sê dat die wêreld jou oester
is, maar deesdae lyk dit meer soos
mensdom se ashoop.

Brandwag is bekend vir ons pragtige
blommetuine, maar soos in ander
plekke word dit ook soms die norm
dat vuilgoed in ons tuine beland en
die aandag wegvat van ons pragtige
terrein. 

Moenie "rommelblomme" saai nie.
Volg die drie maklike stappe:

1.Tel enige rommel rondom jou op
(al is dit nie joune nie).
2.Gooi die rommel in een van die
vele vullisdromme in die skool. 
3.Wees ‘n voorbeeld vir jou vriende
en klasmaats.

Kom Waggies! Brandwag sal nie op
die rommeltreintjie klim nie.
Onthou, dis cool om die regte ding
te doen!

Mia Ras23 Mei 2022



Julie
19/07 - Skool open
           - Ringbal begin
           - Krieket begin
22-23/07 - Skyfskiet proewe 5
23/07 - Benoni cluster skaakliga 
30/07 - Distrik skaakliga 

Augustus 
02/08 - Bloedskenk
09/08 - Nasionale vrouedag
13/08 - Revue Gala-aand
16/08 - Vakkeuse oueraand
19/08 - Debutantebal
19-20/08 - Skryfskiet proewe 6
20-27/08 - Provinsiale skaakliga
26/08 - Gr. 12 VLR-aankondiging

September
03/09 - Top skole skaak
16-18/09 - VLR Kamp
29/09 - Bloedskenk
30/09 - Matriekafskeid
            - Skole sluit 

 
Skooldae: 52 Dae 

 
Siklusse: 8

 
Registerweke: 11 



KONTAK ONS @
Kbrandwag@gmail.com

 

DIE GROEN EN WIT 
WAGGIENUUS REDAKSIE

Die Redaksie het in 'n kort vyf maande so baie gegroei en geleer. 

Ons het 'n verskeidenheid leerders as deel van die 2022 Waggienuus-span

en elke leerder maak 'n belangrike bydrae vir ons koerant. Ek is ook trots

om te sien hoe ons as span met elke uitgawe verbeter. 

Dankie vir julle ondersteuning Waggies! 

Ek hoop dat elkeen van julle in julle tyd by Brandwag in die Waggienuus sal

verskyn vir iets wat julle gedoen het. Ek daag julle uit om iewers betrokke

te raak die jaar en om te begin bou aan die herinneringe wat julle saam julle

sal dra lank na dat julle skool-loopbaan verby is. ONS skool is vol talentvolle

leerders wat almal 'n passie het wat wag om ontdek te word. 

Leef voluit en gee eer aan God vir die wondelike mense wat julle is deur elke

geleentheid wat vir julle gegee is, vas te vat. 

 

Juffrou L R Kruger 

 

 






