
 

 



 

 

Iets wat baie herhaal word, is belangrik 

Aan die begin van ‘n skooldag, wat al klaar abnormaal was weens Covid-regulasies, is almal 
eensklaps aangesê om na die voorkant van die skool te gaan. Die rede: iemand in die skool is 
positief vir die virus getoets. Op daardie dag was die virus nader aan ons almal as wat dit ooit 
voorheen was. Almal van ons is seker moeg om heeldag net van Covid-19 te hoor, maar dit is 
egter ‘n uiters ernstige saak wat ons nie net op die agtergrond kan skuif nie. 

Die vorige keer toe die Aambeeld uitgegee is, het die skole pas gesluit om die verspreiding 
van hierdie virus te keer. Covid-19 het nie die uitgawe bereik nie. Ons hooffokus is op die 
positiewe.  

Met hierdie uitgawe voltooi ons die omwenteling wat met kwartaal een se uitgawe beoog is. 
Die oorspronklike taak van die Aambeeld was om te berig oor die skool se aktiwiteite. Die 
span wat 33 jaar gelede hiermee begin het, sou nooit weet dat sosiale media hierdie rol sou 
oorneem nie. Ons staak dus met die berig oor skoolsake en verskuif ons fokus na die tipe 
artikels waaraan die redaksielede geswoeg het tydens die inperking en in die weke daarna. 

Donkies, moenie dat julle gesindheid teenoor die virus afgestomp raak omdat julle elke dag 
daarvan  hoor nie. Verdra dit as die onderwysers jou elke dag herinner aan die regulasies. 
Hierdie herhaling wys dat dit uiters belangrik is. 

Die Aambeeld wens dat alle Donkies veilig bly in hierdie tyd. En met die eksamens kan ons 
julle ongelukkig net hope morele ondersteuning belowe - ons het die antwoorde probeer  
bestel, maar diens is soms baie stadig. - Armand van Rhyn (redakteur) 

Dawie die Donkie sê... 

Mnr. Dawie de Lange, na wie hierdie artikel vernoem is, het 
altyd gesê: Niks vir niks en ’n bietjie vir alles. 

Matrieks van 2020 - as ons terugkyk na die jaar dan is daar 
baie om oor te moan and groan, maar tog is daar iets vreemd 
opwindend aan die feit dat ons deel van ’n geskiedkundige 
gebeurtenis was. En nou is ons op die vooraand van die  
rekordeksamen.  

Dis nou die tyd om rekenskap te gee van 12 jaar se werk. 
Geen verskonings! Niemand om skuld te gee as jy swak doen 
dit nie. En jou uitslae bly jou uitslae. Jy kan nie soos Greg jou 

uitslae verander nie.  

Daai waardevolle stukkie papier, wat ons ’n rapport noem, gaan jou vlerke gee - of kelder! Die 
besluit is joune. JY is die een wat moet sit en leer. JY is die een wat daarmee gaan aansoek 
doen. JY is die een wat met die gevolge moet saamleef. JY is die een wat met die uitslag 
moet saamleef. 

Sjoe,! Dit klink erg ... maar dis die realiteit. Daar is nie meer tyd vir uitstel nie. Dis NOU JOU 
TYD! Mnr. Dawie de Lange se woorde is tog so waar. Niks vir niks! 



 

 



 

 

Vreemde oomblikke in die koshuis 

Deur Minette Visagie 

Ek is seker daarvan dat ons almal al amper laat was vir skool. Gelukkig het die dorpies  
mammas wat sal wag, maar vir koshuiskinders wag niemand nie. Die koshuis sluit 07:15 en 
nie ‘n minuut later nie. Daarom moes ‘n paar seuns wat ingesluit was ‘n plan maak om buite 
te kom. Gelukkig was die tweede vloer van die koshuis nie te hoog nie en kon hulle ontsnap 
deur by ’n venster uit te spring. Ongelukkig het hulle van die onderwysers vergeet.  

Die koshuis is soortgelyk aan ‘n karnaval. Al wat jy benodig vir ‘n tuimeltrein is ‘n matras en ‘n 
stel trappe. Hierdie speletjie werk veral goed na ‘n vakansie wanneer die vloer blink  
gepolitoer is. ’n Wenk vir alles om glad te verloop: moenie te veel kinders op een slag laat  
afgly nie. Gewig sorg vir spoed maar as die matras vassteek gaan iemand definitief vlieg.  

Kies jou vriende reg. Maak seker dat daar in jou vriendekring iemand is wat ‘n slot kan  
oopmaak. Koshuiskinders is altyd vol idees en as jy eers uit die koshuis kan ontsnap is die 
swembad slegs ‘n paar meter verder. ‘n Lekker middernagtelike swemsessie saam met jou 
beste vriende kan vir niks verruil word nie.  

Ons almal ken die stories van die Vrou met die Rooi Hakskoene, die Non en Langman. ’n 
Spookstorie kan lei tot slapelose nagte. Dit kan ook lei tot ’n magdom pret. Die ou  
donkie-kostuum dien as die perfekte spook in die donker, geheimsinnige gange van ‘n 
koshuis. Om ‘n gil of twee te verseker klop een keer aan iemand se deur en gaan kruip vinnig 
weg. Herhaal dit ‘n tweede keer. Gaan staan in die deur na die derde klop. Die reaksie sal jou 
vir dae lank gelukkig maak.  

Koshuise sluit saans op ‘n bepaalde tyd. As jy nie betyds binne is nie, word jy uitgesluit. Dit 
gebeur ten minste een keer met elke seun tydens sy verblyf op Drostdy se skoolgronde. Die 
krieketnette is blykbaar die beste plek om ‘n goeie aand se rus in te kry. Maak net seker jy lê 
nie naby aan een van die gate nie, want jy mag dalk net deurval.  

Koshuis-lewe is nie vir sissies nie, maar as jy eers verby al die reëls en koshuiskos kyk sal ‘n  
oneindigheid van geleenthede verkyn wat nie misgeloop moet word nie.  

Die koshuislewe: 



 

 

Fotofnuik 

Junior: Fotogenies 

Woordeboek: “photo bomb” 

Konfoes 

Junior: Deurmekaar te wees. Die Afrikaans vir 
“confuse”  

Woordeboek: Om iets onbruikbaar te maak. 

Kraterflaters 

Junior: Om skoenlappers in jou maag te hê. 

Woordeboek: Wanneer iets verkeerd loop en 
jy daaroor kan lag. 

Warsender 

Junior: Iemand wat verwarring stuur. 

Woordeboek: Jammer 

Jantoet 

Junior: Oudtyds of baie lank gelede. 

Woordeboek: ‘n Nikswerd 

Holderstebolder 

Junior: Toertjies wat ‘n hanswors in die 
sirkus doen. 

Woordeboek: ‘n Deurmekaar, verwarde of 
oorhaastige beweging. 

Jakobjollie 

Junior: Moeilike woorde 

Woordeboek: Dwarswal is ‘n pad. 

Skorriemorrie 

Junior: Bekende plek 

Woordeboek: Twyfelagtige karakter, 
moeilikheidsoeker, iemand wat ooglopend 
kwaaddoenplek soek. 

Deftig 

Junior: Jy hou jou mooi. 

Woordeboek: Formeel. 

Kermderm 

Junior: Wanneer jy honger is 

Die woord 
Deur Chris-Mari Snyman 

‘n Groep juniors is ‘n paar uitdagende en nuwe woorde gegee… so lyk hul antwoorde. 

Vir die juniors: Noodhulp vir 

taalkrisisse 



 

 

Maniere om eksamen te vermy 

Deur Minette Visagie 

Eksamen. Die woord alleen het genoeg krag om nagmerries vir tieners te veroorsaak. Daarom 
probeer ons maniere vind om wakker te bly en die nagmerrie te vermy. 

#1 Die omkoopstrategie : 

Vir hierdie strategie om te werk moet jy jou onderwyser ken. Vermy byvoorbeeld daardie 
aaklige houtwerktoets deur skelmpies ‘n Coke en pastei in die klas agter te laat. As die Coke 
halfleeg gedrink is, weet jy dat jou glas halfvol is. 

#2 Die diefstalstrategie: 

Kattekwaad is in 'n tiener se DNA geëts. Goeie spanwerk gaan jou sukses verseker. Jy het 
twee vriende nodig vir jou plan om te werk. Die een moet aan ‘n plan van aksie dink terwyl die 
ander ‘n verkenner is wat moet dophou of daar nie ‘n onderwyser aankom nie. Jy is natuurlik 
die held! Breek in die klas in, steel die vraestel en verseker dat jou naam vir lank onthou sal 
word. 

#3 Die geen skryfbehoeftes - geen toets - strategie: 

Eenheid is bitter belangrik vir hierdie strategie. Dit is baie belangrik dat die hele klas hul  
skryfbehoeftes by die huis moet 'vergeet'. As niemand skryfbehoeftes het nie kan die toets nie 
geskryf word nie. 

#4 Die massabank-strategie: 

Onderwysers lê altyd klem op spanwerk.  

Daarom voel ek dat ons onsself moet bewys. As daar geen kinders is om toets te skryf nie, 
dan raak niemand agter nie en kry almal ‘n ekstra dag om te leer. Die A-klas moet net oorreed 
word.  

#5 Die Suid-Afrikaanse strategie 

Die feit dat ons in Suid-Afrika woon, maak al klaar baie deure oop. ‘n Hooggeplaaste vriend is 
‘n goeie troefkaart wat jy voor ‘n toets kan speel om die onderwyser te oortuig dat die vraestel 
net ‘n bose sameswering is. 

#6 Die tegnologiestrategie 

Rekenaars word vir alles gebruik, insluitend om vraestelle op stel. Met die regte software in 
jou besit (dink aan onderwêreld, Matrieks) kan daardie onnodige file wat die toets bevat  
verdwyn. 

Eksamen is vir almal soos die monster in jou kas. Al probeer ons hoe hard om dit te vermy, sal 



 

 

‘n Buitestander se gids tot Drostdy-terme 

Deur Armand van Rhyn 

Dit is soms moeilik om sin te maak van wat elke dag in die skool gebeur. Die Aambeeld het na 
‘n paar alledaagse terme gaan kyk en met die volgende verduidelikings vorendag gekom: 

Klasbank:  

Die vrywillige opheffing van akademiese kontaktyd. 

Bank-beduiweld:  

Leerders se hunkering na bank-aktiwiteite. Sekere vakke is meer geneig om dit te veroorsaak 
as ander, veral vakke waarvan die naam met ‘n L begin en O eindig. 

P.A. Viljoen: 

‘n Gewilde, maar slu onderwyser. Sy klas word by die rugbyvelde gevind en sover bekend kan 
net die leerders met hom in verbinding tree. 

Rook: 

Die verskuiwing van gevaarlike stowwe uit die omgewing na ‘n veiliger plek, naamlik jou longe. 

Amoebaïsme: 

‘n Verskynsel onder die leerders. Dit lei tot irrasionele en kinderagtige optrede en uitsprake. 

Badkamers:  

Sentrums waar verskeie aktiwiteite uitgevoer kan word. Dit sluit in: nikotien-bestudering, berg 
van toiletpapier in die toilet, die vaslegging van name op hout en die versameling van metaal. 
(Badkamers word soms vir sanitêre redes gebruik) 

Huiswerk: 

Die hoofoorsaak van geheueverlies onder minderjariges. 

Selfone: 

Toestelle wat jy nie in die skool mag gebruik nie, maar aangewend word om belangrike werk 
aan te stuur. 

AWOL: 

Spesiale verlof wat deur die leerders geneem word. Dit word dikwels voor of na naweke 
geneem, maar kan ook behels dat die leerders hulself van klasse verskoon voordat die 
skooldag eindig. 



 

 

Donkievlatirs 

Deur Danielle Conradie 

Onderwysers kom soms op antwoorde af wat die oë laat rek. Die antwoorde hieronder het 
werklik in Drostdy se vraestelle verskyn. Daar is egter sekere mense wat nie sou dink dis 
snaaks nie - dink net wat jou ouers sou sê as jy een van die volgende geskryf het: 

VRAAG: Hoe ontsaan donderweer?  

ANTWOORD: Dis wolke wat burp  

VRAAG: Wie is die minister van Finansies in Suid-Afrika?  

ANTWOORD: Sia Kolisi  

VRAAG: Hoekom maak ‘n brandende vuurhoutjie ‘n plofgeluid in die teenwoordigheid van 
waterstof?  

ANTWOORD: Want dis skeinand  

VRAAG: Identifiseer die beeldspraak wat in strofe een voorkom en evalueer die  
funksionaliteit binne die konteks van die gedig.  

ANTWOORD: Ja.  

VRAAG: Wat is die Schutzstaffel? 

ANTWOORD: ‘n Tafel 

VRAAG: Waarom is die bromponies se verkope laag? 

ANTWOORD: Die ponies is dalk siek 

ANTWOORD OP ‘N VRAAG: 

Lê onder ‘n klip  

 

 

 

 

Skets deur leerder verskaf. Ongelukkig tel kreatiwiteit nie altyd nie. 



 

 

Donkies skilder met hul kameras 



 

 

Toe die onnies jonk was 
Deur Anmar Rust 

Juf. Krouwkam - soos gesien kan 
word, is hierdie ‘n foto uit antieke tye. 

Mnr. Van Schalkwyk Juf. Everson 

Mnr. Scheepers 

Mnr. Swart 



 

 

#Vriende 

Verbind deur  
Instagram 



 

 



 

 

Iets om ons almal n bietjie op te beur ~ Deur Danielle Conradie 

Almal weet die tyd waarin ons tans lewe is baie… uniek. Vir die meeste van ons was dit ’n uitdaging 
om nie ons vriende te sien nie en om aanlyn skoolwerk te doen. Sodra daar iets in die nuus gebeur 
bereik die memes ons teen omtrent dieselfde tyd as die berig. Hier is ‘n paar wat die  
huidige situasie meer draaglik maak. 



 

 

Mooikyk 

Deur Amadia Boshoff 

Wat is dit wat hier gewys word? 

Antwoorde is op voorlaaste bladsy. 



 

 

Is die skool ‘n doring in jou vlees? 
Dis tyd om die spesialiste se hulp te vra: 

Dihan Albertyn (eagle eyes) 

Rang: generaal 
Wapen: houtlepel 

Chris pretorius (buffalo) 

Rang: onderkorporaal 
Wapen: skêr 

Jason walker (gunslinger) 

Rang: korporaal 
Wapen: koekroller 

WernÜ van Greunen (russian bear) 

Rang: veldmaarskalk 
Wapen: skooltas 

Connor Bom Beebo Nel 

Bomdeskundige 
Wapen: sokkerbal 

Shanidine Bezuidenhout (gi jane) 

Rang: admiraal 
Wapen: Gholfstok 
 
Deur Shanidine Bezuidenhout  

The school has flooded us 
with homework. 

We will lay a charge against 



 

 

MXonkies 2020... Nou is die tyd om seker te maak die  

program het ‘n goeie einde 



 

 

Is dit waar? 

Deur Armand van Rhyn 

Die waarheid is dikwels vreemder as wat in films verskyn. Kan jy raai watter van die volgende 
verhale waar is en watter nie? 

1) ‘n Lang probleem 

Tydens die 16de eeu is ‘n burgemeester dood nadat hy oor sy 1,4 meter lange baard  
gestruikel en by ‘n stel trappe afgeval het. 

2) Sy eie keuse 

‘n Britse hertog het in die 15de eeu verraad beplan teen sy broer, die koning. Hy is ter dood 
veroordeel, maar mag gekies het hoe hy wou sterf omdat hy ‘n adellike was. Sy keuse was 
om verdink te word in ‘n vat gevul met sy geliefkoosde wyn. 

3) Die natuur spring ons voor 

In Gaboen is die oorblyfsels van ‘n natuurlike kernreaktor gevind wat 1,8 biljoen jaar terug in 
werking getree het. 

4) ‘n Goeie wapen 

Die Grieke het ‘n stoomaangedrewe kanon ontwikkel wat teoreties meer vuurkrag as ‘n  
50-kaliber masjiengeweer gehad het. 

5) Napoleon verloor teen hase 

Napoleon Bonaparte is tydens die viering van ‘n oorwinning oorval deur ‘n groot groep hase 
wat deel van die seremonie was. Hulle het op hom afgestorm en bespring. Napoleon het met 
sy koets probeer vlug, maar die hase het hom agterna gesit en party het die koets  
binnegedring. 

6) Nodige beskerming 

Franse konings het katte aangehou om hulle teen weerlig te beskerm. 

7) Goeie vermaak 

In antieke Rome is ‘n toertjie aangebied waar ‘n aap ‘n strydwa bestuur het wat deur kamele 
getrek is. 

8) Verbode brood 

Tydens die Tweede Wêreldoorlog is die verkoop van frikkadelbroodjies in Amerika verbied 
omdat die woord “hamburger” te Duits geklink het. 



 

 

Donkiestrofes 

Kere toe Donkies hul naam met ‘n plank geslaan het 

“die keer toe ek gedink het dat die 5000m in atletiek ‘n ‘easy pie’ was, totdat ek heel laaste 
gekom het” 

“ek het eenkeer in ‘n formele saalbyeenkoms iets vreemds gesê toe ek ‘n afkondiging oor ‘n 

sokkie moes maak: moet nie vergeet om ‘n rosie vir jou skattejol te koop nie” 

“ek het uit ’n klaskamer se venster gespring om ‘memories’ te maak met vriende”  

“ek moes ‘n afkondiging in die vierkant maak dat die klas wat die beste verjaarsdagkoek 
BAK ‘n prys sal wen, maar toe sê ek per ongeluk: die klas wat die beste koek  
dubbel-K-middel-A sal ‘n prys wen” 

“ek het in gr 9 oor ‘n tas geval voor ‘n hele klas matrieks” 

“Ek was na ‘n onderwyser gestuur om ‘n lang boodskap oor te dra. Net toe ek die boodskap 
moes oordra, het ek alles alreeds vergeet. Ek moes toe terughardloop om weer die 
boodskap te kry en die hele klas het vir my gelag” 

“ek het al ‘n paar keer onderwysers ‘mamma/ouma’ genoem” 

“ek het al soos ‘n meisie gegil omdat ‘n 
spinnekop naby my was” 

“ek hardloop elke oggend met my trui oor my 
kop in Juf Rossouw se klas omdat daar ‘n 
spinnekop bo die deur hang” 

“in graad 8 het ek voor mnr Grobler se klas 
gehardloop toe haak my voet en ek val voor ‘n 
paar matrikulante en nog ander kinders” 

“ek het laasjaar, in ‘n wiskunde periode, ‘n 
massiewe 
kakkerlak in my 
pennesak 

Deur Shanidine Bezuidenhout 



 

 

Antwoorde: 

Foto-raai, bl 23 

1. Pumelo 

2. Verfkwas 

3. Spanspek 

4. Kiwi-vrug 

5. Kaas 

6. Koffie 

7. Paardebloem 

8. Sonneblom 

Is dit waar? Bl 25 

Nommer 6 en 8 is vals. Die res is 

9. Spaghetti 

10. Heuning 

11. Lemmetjie 

12. Seepborrels 

13. Wortel 

14. Spons 

Meningsopname: 

Die opinie van ons lesers is vir ons van onskatbare waarde. Julle terugvoer en kommentaar 
help die redaksie om die Aambeeld voortdurend te verbeter en om artikels te skryf wat die 
leerders sal geniet. Klik op die aambeeld hieronder om ‘n elektroniese meningsopname in te 
vul. 

Het jy ‘n goeie idee wat jy graag in die Aambeeld wil sien? Sluit gerus aan! 

Die meerderheid van ons lede is vanjaar in Matriek en sal dus (hopelik) nie volgende  
volgende jaar hier wees nie. Ons kort nuwe lede om by ons seniors oor te neem. As jy graag 
wil deel raak van die Aambeeld, kom praat gerus met mnr. Du Plessis by G47. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAACm0YRBUNzE4NlJVN1o5QVQ5QTlDMjI3N1RaU0RLUS4u


 

 

WAARSKUWING! VREEMDE TEKENS OP BLAD! 


