
Orie Stories
K W A R T A A L  1  |  2 0 2 1

In hierdie weergawe:
BRIEF VAN DIE HOOF

Mnr. Grové groet ons na 15 jaar

WEES 'N GOEIE ORIE
Wat maak 'n Orie 'n Orie

KWARTAAL 1  SE

Ons leer ons hoofleiers van
kwartaal 1 bietjie beter ken

HOOFLEIERS
Ons kyk bietjie na van hul kunswerke

 GRAAD 1'S IS  HIER



 Inhoudsopgawe

DIEDIEDIE   
HU-HAHU-HAHU-HA   
EFFEKEFFEKEFFEK

WEES 'N GOEIE ORIE

ORIESTORIES

TERUGFLITS GRONDSLAGFASE

03

01

VOORBLAD 

BRIEF VAN DIE HOOF
Mnr. Grové groet ons na 15 jaar.

Wat maak 'n Orie 'n Orie

Ons leer ons hoofleiers van
kwartaal 1 bietjie beter ken.

06

08

04

05

07

ONTMOET KW. 1 SE HOOFLEIERS

DIE ADMIN PERSONEEL

DIE SPAN AGTER 
DIE SKERMS

INFO@LSORION.CO.ZA

WWW.LSORION.CO.ZA

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LAERSKOOLORIONAMPTELIK

LAERSKOOLORION

FONDSINSAMELING09

6 TOINETTE STR
BRACKENHURST ALBERTON

10 KEN JOU SKOOL

11 D6 CONNECT

011 868 1853 / 011 868 5562

02 UIT DIE PEN VAN DIE VOORSITTER
Amari deel haar gedagtes aan
die einde van haar termyn.

OUD-ORIES PRESTEER12

13-15
KLEUTERSKOOL



BRIEF VAN DIE HOOFBRIEF VAN DIE HOOF

Ek was bevoorreg om vir 15 jaar skoolhoof van Laerskool Orion te wees. In hierdie
tyd was daar baie suksesse en hoogtepunte waarna ek met dankbaarheid kan
terugkyk. Ek dra al ons suksesse op aan ons Hemelse Vader. Aan Hom al die eer.

Baie dankie aan ons personeel wat altyd die ekstra myl geloop het. Julle is ‘n puik
span. 

Aan ons Beheerliggaam, elkeen met hul eie portefeuljes, dankie vir julle werk en
positiewe gesindheid.

Aan elke Orie-leerder, dankie vir julle meelewing en passie waarmee jul jul daaglikse
take "Met Ywer" aangepak het. My wens is, dat wanneer julle die laerskool verlaat,
julle ‘n baie gelukkige en suksesvolle hoërskoolloopbaan sal beleef.

Baie dankie aan elke ouer vir julle ondersteuning, meelewing en positiwiteit. Julle
kinders is almal sterre.

Laerskool Orion sal altyd ‘n groot deel van my lewe bly. Ek gaan met ‘n geruste hart
weg met die wete dat Laerskool Orion se lig sal voortgaan om liefde, omgee en
samewerking "Met Ywer" uit te straal.
Sydney Harris het gesê: “Dis tyd om te rus wanneer jy meen dat jy nie tyd het
daarvoor nie.”

Ek groet julle met die wens dat elke Orie sy of haar volle potensiaal sal bereik by
hierdie uitnemende skool.
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Uit die pen van ons 
Beheerliggaam voorsitster
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Hier aan die einde van my termyn as Voorsitter van Laerskool Orion
se beheerliggaam, kyk ek terug en ek voel soos 'n skrywer sonder 'n
pen. 
Dié ronde tolbos-virussie het ons sorgvuldige beplanning in die wiele
kom ry.

Dit het ons drukkies en high 5's kom roof en ons lewens verander in
“google classroom” met gemaskerde gesigte en soekende ogies. 

Lao Tzu ('n Chinese wysgeer - hoe ironies) sê: "Doen die moeilikste
dinge terwyl dit nog maklik is, en die groot dinge, terwyl hulle nog
klein is. 'n Reis van duisende kilometers begin met 'n enkele tree."
Dié gesegde van hoop en voorspoed vir die toekoms laat ons die reuk
van vars lug en die ritme van elke hartklop weer opnuut waardeer. 

Ek wil hiermee my dankbaarheid aan elke ouer, personeellid en
bestuur uitspreek. Elkeen het op verskeie maniere 'n groot bydrae
gelewer.
Dit is vir my 'n absolute voorreg om met julle te kon saamwerk. Ek
waardeer julle vrygewigheid met julle tyd, en volgehoue visie,
entoesiasme en integriteit.

Mnr. Grové het ń stewige fondasie gelê, en daar is alle rede om
optimisties te wees oor wat voorlê.

A.G. Visser het geskryf dat daardie lig wat voor in die wapad brand
vir ons redding en aansporing is om kop te hou, en vreesloos te
wees.

Amari Kritzinger

 



DIE HU-HADIE HU-HADIE HU-HA
EFFEKEFFEKEFFEK

Ons wil graag by elke Orie die HU-HA effek kweek om ons leerders te
inspireer en motiveer. Ons leuse, "Met Ywer", beteken om aanhoudend,

sonder opgee, vorentoe te beweeg. Die Hu-HA kreet is soos volg:

 Ooorrriesss!!! Hu-HA
 

                                                     Leier skreeu:  
                                               Res van die Ories: 

 
Ons kreet is dus kort en kragtig met baie dieper betekenis as wat mense

eintlik besef. 
 

 - is 'n vraag.
 Hoe gaan jy vandag aanpak? 

- staan vir hart. 
Wanneer ons iets aanpak, pak ons dit aan met 'n dankbare hart teenoor

God vir die geleentheid, teenoor ons ouers vir die ondersteuning en
teenoor die Orie langs ons vir waardevolle vriendskappe.
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Ooorrriesss!!!!!
HU-HA!

"HU"

"HA"



Wees 'n goeie Orie
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Ons bou aan ons toekoms. 
Stukkie vir stukkie!

Ons bou aan geduld. 
'n Orie is altyd geduldig!

Ons bou aan ons drome. 
Hier droom ons mooi en groot drome!

Ons bou aan sportmangees. 
Hier is almal wenners!

Ons bou aan vriendskappe. 
Ories glimlag met hulle ogies!

Ons bou aan ons geloof. 
Ories het geloof en ons gee om vir
mekaar!



Megan Carstens

   egan beskryf haarself as 'n ou grapjas
wat lekker uit haar maag kan lag. Sy is
gebore op 7 Maart 2008 in die Clinton
hospitaal. Megan se gunsteling vakke in
Graad 7 is Wiskunde en Kuns. Megan
geniet ook aktiwiteite soos dans en
netbal.

    ivan (Pottie) is gebore op 
25 Augustus 2008 in die Wilgeheuwel
hospitaal in Roodepoort. Divan se
gunsteling vak op skool is
Natuurwetenskap en hy geniet dit om
krieket en tennis te speel.

Sy gunsteling kos is hoender-
schnitzel met "slap tjips".
Hy het twee broers. Een is 'n hond
en die ander is 'n mens.
Sy droom is om saam met dolfyne te
swem.

Sy "LOVE" sing en doen dit oral!
Sy beskryf haarself as bietjie OCD
Haar lewensleuse is: "Doen jou beste   
en God sorg vir die res".

Divan Potgieter
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Kom ons leer Megan Carstens en Divan
Potgieter, ons hoofleiers van kwartaal
1 bietjie beter ken. 

Hoofleiers

Interessante feite oor Megan:

M

D

Interessante feite oor Divan:

&



Laerskool Orion het ontstaan deur
die samesmelting van die destydse
skole Laerskool Willem
Cruywagen en Laerskool Jan
Meyer.
 
Die nuwe skool moes ‘n naam kry
en na vele oorwegings is daar
besluit op die naam “Orion” wat
verwys na die suiderkruis, wat
rigting aanwys. Laerskool Orion
begin offisieël in Mei 2004. 
Mnr Johan Grové word as
skoolhoof ingehuldig in April 2006
en hy was tot en met einde 
Maart 2021 aan die stuur van sake
by ons spogskool. 
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Ons skoollied is geskryf
deur Marlize Scheepers en

getoonset deur
 Christa Steyn.

 
Die ontwerp van ons

skoolwapen is deur Mnr
Diederick Rosslee gedoen.
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Die Admin 
Personeel

Hester Hendrikse
HR

Stephanie le Roux
Finansies

Annette Hart
Debiteure

Jacques Steenekamp
IT

Ilse Pretorius
Ontvangs

Bibi vd Burgh
Sekretaresse

Die span agter
  die skerms 



Grondslagfase 
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Kunswerk



 
 
 

Geloots: 
4 Nov. 2020

 

Trekking: 
19 Feb. 2021 (a.g.v. Covid 19)

 
1ste prys: Heel lam
2de prys: R2000 PnP geskenkbewys
3de prys: R1000 PnP geskenkbewys 

 
 

'n Groot dankie aan PnP
Brackenhurst wat die pryse

geborg het.
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Fondsinsameling 

 

Lootjie-fondsinsamelingsprojek



“Met Ywer” – ons leuse
‘n Leuse wat beskrywend is van alles wat by Laerskool Orion aangepak word. Op elke
gebied van u kind se ontwikkeling, word daar met YWER, gewerk om hom/haar te vorm.
So word u kind ook deel van ‘n kultuur waar die woorde, “MET YWER”, die pasaangeër
word vir elke uitdaging wat hy/sy by hierdie uitmuntende skool sal aanpak.
 
Skoolwapen - Ster
Elke kind het die potensiaal om ‘n ster in eie reg te word.
 
Oorwinningsbeeld
Leerders word onderrig om persoonlike doelwitte te stel. Die oorwinningsbeeld dui op
die bereiking van hierdie doelwitte.
 
Horison-formasie
Dui op die platform wat Laerskool Orion sy leerders bied, vanwaar verdere hoogtes in die
toekoms bereik kan word.
 
Ronde lyne/punte
Versterk die beginsel van liefde en deernis waarmee leerders hanteer word.
 
Koestering
(Individu omvou deur ster) – Elke leerder word in liefde gekoester deur sowel die skool se
leerkragte as die raamwerk wat die skool bied.
 
Totale beeld
Die oorwinning in elkeen se doelwitte word verkry deur alle aspekte van die lewe 
"MET YWER" en entoesiasme aan te pak. Horison dui ook die visie aan wat die skool in die
toekoms wil bereik.
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Ken jou skool
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Laerskool Orion beweeg weg van D6 Communicator na die D6 Connect. 
Laai asb. die D6 Connect "App" af.

Ná die aflaai van die D6 Connect "App".

1. Maak die D6 Connect "App" oop.

2. Sleutel u selnommer in en kliek "volgende".

3. Sleutel die "OTP" nommer in wat u dan per sms ontvang en kliek op "dien in".

4. Skep 'n wagwoord.

5. Sodra u in die "App" is, kliek op die 3 strepies wat links bo is.

6. Kliek op "koppel".

7. Kliek op "gemeenskap".

8. Kliek op die vergrootglas regs bo en soek "Orion".

9. Kies "Laerskool Orion".
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Orie Trots 
OUD-ORIES PRESTEER

Baie geluk aan dié sportmanne! 
 

Delano is 'n gereelde staatmaker
vir die Bizhub Lions.

 
Nolan Pienaar en Damian Venter

vorm onderskeidelik deel 
van die Bulle en die Leeus se

2021 Curriebeker spanne .



Marissa vd Schyff
Gr. 0.2

Nita Steenekamp
Assistent

Amorie Joubert
Sekretaresse

Annéne Visser
Hoof

Joey Botha
Assistent

Kleuterskool
Personeel
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Marilize Wiid
Gr. 0.1

Marissa vd Schyff
Gr. 0.2

Sophia Mynhardt
Gr. 0.3

Tirzah Ramage
Gr. 0.4

Wilma Bam
Gr. 0.5

Kleuterskool
Personeel

Mercia Scrooby
Gr. 0.6
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Graad 0/R
 



Petro Hessell
Gr. 00.1

Liesel du Plessis
Gr. 00.2

Annelie dos Santos
Gr. 00.3

Magda Solms
Gr. 00.4

Annet Oosthuizen
Gr. 000.1

Kleueterskool
Personeel

Lalita Viljoen
Gr. 000.2
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Graad 00 +
 

Graad 000
 


