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Klas van 2021: 
Foto's volg vroeg in 2022!
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Hartlik geluk aan 
Mnr. Mark van Rooyen
wat aangestel is as ons

nuwe hoof.

Baie sterkte met die
nuwe uitdaging! 



AG Visser 
 "As Kersfees kom - geseënde tyd - 

 Dan word 'n droewe wêreld bly, 
 Gaan harte oop, staan deure wyd 
 Al waar die milde invloed sprei 
 Van vrede, vrindskap, goeie wil, 
 Wat meng in soete harmonie -" 

 
 Die hoof is amptelik aangestel, die nuwe rekenaarsentrum word

opgestel. 
 Kersliedere is saam met Joshua Na Die Reën gesing en die laaste

kwartaal is op sy rug met Kersfees in sig. 
 

 Christusfees is 'n tyd wanneer ons almal wag vir 'n wonderwerk en die
siel gevul is met iets geheimsinnig en feestelik. Ten spyte van die

swaar en hartseer van die afgelope jaar, Covid en weer Covid, is daar
tog 'n pertinente optimisme in die kersfeeslug!

 Versierde bome, vensters omraam met flikkerende liggies, Jingle Bells
oor die winkelsentrums se mikrofoon, alles wat ons herinner aan dié

feestelike tyd. 
 Maar al hang daar duisend liggies aan ons kersboom, vier ons nie net

fees nie, ons vier ook liefde.
 

 Dit is my wens dat jy ook hierdie tyd positief sal ervaar, omdat jy weet
Wie jou in Sy hande dra. 

 
 Feestyd groete

 Amari

Uit die pen van ons 
Beheerliggaam voorsitster
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Amari Kritzinger



 ORIE STORIES |  3

#FONDSINSAMELINGS
GHOLFDAG
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KKLLEEUURRFFEEEESS
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HOPHOP



#KAPITAALPROJEKTE

Sonkragstelsel en kragopwekker
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Netbal- en tennisbane

Ons bou aan ons toekoms!

Ons bou aan ons drome!
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Rugby vind plaas tydens die tweede kwartaal. Daar word jaarliks vir die ouderdomsgroepe 0/9 tot 0/13, 'n A- en B-span
gekies om al die seuns die geleentheid te gee om te kan deelneem. Al die spanne neem deel aan die liga-wedstryde, maar
slegs die A-spanne neem deel aan die Super 12-kompetisie.  Die A-spanne gaan ook jaarliks op 'n rugbytoer.

Organiseerder:
Mnr. Bertie Oosthuizen - bertie@lsorion.co.za

Ons glo dat elke kind wat deelneem 'n redelike kans gegun moet word om te ontwikkel en daarom is daar A-, B- en C-spanne.  
Om sukses te smaak, het jy net 'n geleentheid nodig.  Netbal word gedurende die tweede kwartaal gespeel en A- en B-spanne
neem aan die liga deel, terwyl die A-spanne ook aan die Super 12-kompetisie deelneem.  Hierdie dogters toer ook jaarliks
gedurende die April vakansie.

Organiseerder:
Juf. Heidi - heidi@lsorion.co.za
Juf. Carla - carla@lsorion.co.za

Orion het 'n junior en senior tennisspan wat deelneem aan die Super 12-kompetisie en liga-wedstryde.  Tennis word
gedurende die derde kwartaal aangebied en spelers ontvang afrigting om hul vaardighede te verbeter.

Organiseerder:
Mnr. Andre - andre@lsorion.co.za
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KEN JOU SKOOL
SPORT

RUGBY

Krieket vind plaas tydens die derde kwartaal vir O/8 tot 0/13 seuns.  Proewe vir O/8 - O/13 seuns word gehou en een span in
elke ouderdomsgriep word gekies. Die Super 12-kompetisie vind plaas in Rustenburg.

Organiseerder:
Mnr. Bertie Muller - bertiem@lsorion.co.za

KRIEKET

Welpierugby word aangebied vir die O/6-, O/7- en O/8-seuns tydens die tweede kwartaal.  Die hoofdoel is om
rugbyvaardighede te ontwikkel ter voorbereiding vir O/9-rugbydeelname.  Die spanne neem aan heelwat sportdae deel
gedurende die jaar. 

WELPIERUGBY

NETBAL

TENNIS



Hokkie word tydens die tweede kwartaal aangebied  vir al ons dogters.
Mini-hokkie word aangebied vanaf Gr. 1-3 en ligaspanne neem deel vanaf Gr. 4-7. Ligawedstryde vind plaas in die derde
kwartaal, maar toernooie word reeds einde kwartaal 2 gespeel.
Ons Eerste hokkiespan neem jaarliks deel aan die Super 12-kompetisie by Tukkies en is ‘n groot hoogtepunt.
Ons bied elke jaar gedurende die derde kwartaal ‘n hokkiekliniek aan vir 0/7 – 0/11 dogters. Die 0/12- en 0/13-spanne toer
gedurende die Julie vakansie.

Organiseerder:
Juf. Marina - marina@lsorion.co.za

Orion het 'n junior en senior skaakspan wat deelneem aan die Super 12-kompetisie sowel as die oop liga.  Skaak word
gedurende die tweede kwartaal gespeel en skaakspelers ontvang afrigting om hul vaardighede te verbeter.  Orion het ook
op hierdie gebied al verskeie Gauteng-spelers opgelewer.

Organiseerder:
Juf. Dialise - dialise@lsorion.co.za

'n Massa-byeenkoms vind tydensdie eerste kwartaal plaas wat alle leerders die geleentheid tot deelname  bied. Hierna word 'n
span gefinaliseer wat teen ander skole sal kompeteer gedurende die atletiekseisoen. Graad 1-uitdunne vind in Januarie plaas.

Organiseerders:
Juf. Louani - louani@lsorion.co.za
Mnr. Manie - manie@lsorion.co.za

Orion is baie trots op die ruiters wat elke jaar vir die skool deelneem by verskeie byeenkomste.

Organiseerder:
Juf. Lorinda - lorindagr2@lsorion.co.za

RUITERS

SKAAK

HOKKIE

ATLETIEK

LANDLOOP
By Orion is hierdie 'n aktiwiteit vir massadeelname en word gedurende die derde kwartaal beoefen.  Atlete vanaf O/9 tot
O/13 kan deelneem en afstande wissel tussen 2km en 4km.  Hier oefen die leerders nie net hard nie, maar leer ook
deursettingsvermoë en uithouvermoë.  Hulle neem deel aan die liga, sowel as aan die Super 12-kompetisie.

Organiseerder:
Juf. Grietjie - grietjie@lsorion.co.za 
Juf. Johannie - johannie@lsorion.co.za
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24 November 2021 was 'n aand om te onthou.
Ories het saamgekom op die rugbyveld, wat
feestelik versier was met liggies en engele.

Joshua Na Die Reën het die Ories vermaak met
sy engelstem en van sy eie komposisies
gesing. Groot dank aan ons skoolhoof, 

Mnr. Mark van Rooyen, ons borge, personeel,
leerders en ouers wat die aand bygewoon het!

 
Met die sing van "Stille Nag" het almal opnuut

besef kersfees is 'n Christusfees.
Kinderstemmetjies, met kersliggies in die

hand, het hartlik die aand saam met 
Joshua Na Die Reën afgesluit met 'n boodskap

aan ons Ories en gemeenskap -
Lig op die horison.

Dankie Ories, julle ster skyn helder tot eer van
ons Koning Jesus!

MET
 JOSHUA NA DIE REËN

 
JOHANNIE ALBERTS
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KERSLIEDERE BY KERSLIG
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Kom ons leer Mia Oosthuizen en
Jonathan Niemand, ons hoofleiers van
kwartaal 4 'n bietjie beter ken. 
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Mia Oosthuizen

   ia is gebore op 24 Oktober 2008 in die             
Clinton hospitaal. Mia se gunsteling vak
in Graad 7 is NW/TEG. Mia geniet ook
aktiwiteite soos netbal, tennis, hokkie en
atletiek.

     onathan is gebore op 14 Oktober 2008
in die Wilgeheuwel hospitaal. Jonathan
se gunsteling vak op skool is Wiskunde
en hy geniet dit om rugby en krieket te
speel.

Hy kan nie 'n das knoop nie.
Sy gunsteling kleur is groen.
Hy hou baie van kos.

Sy is 'n groot "Fedal" fan.
Sy kweek Bonsai bome saam met
haar pa.
Sy wil graag eendag die wêreld
platreis.

Jonathan Niemand

Hoofleiers

Interessante feite oor Mia:

M

J

Interessante feite oor Jonathan:

&



GEMEENSKAPSPROJEK - CPF

Laerskool Orion se gemeenskapsprojek vir die vierde kwartaal was om ‘n hand uit te reik na die CPF
(Community Policing Forum). Die CPF werk hand aan hand saam met die polisie en maak ‘n daadwerklike
verskil in ons gemeenskap. Hulle bekamp misdaad, hou ons omgewing skoon en ontferm hulle oor die broos
en weerloses. Hulle help waar daar ookal nood is. Dit doen hulle almal as vrywilligers wat onselfsugtig hul
tyd opoffer. Dit was ‘n voorreg om die CPF by Orion te hê en hulle te seën met ‘n bederfpakkie!

Vir die vierde kwartaal se Omgee-projek wou ons mense in ons omgewing help wat regtig ‘n verskil maak. Na
vele oorweging het ons besluit om ons CPF-lede van Brackendowns/Brackenhurst te bedank. Wat nie almal
weet nie, is dat hulle almal vrywilligers is wat hul vrye tyd opoffer om almal in ons gemeenskap veilig te hou.
Hulle doen baie meer as net sekuriteitswerk. 
Dit was nogal ‘n uitdaging om alles in plek te kry, maar tydens die oorhandiging het ons gou besef dat dit
beslis die moeite werd was. Die CPF-lede was geweldig dankbaar en hul het dit opreg waardeer.
Dit was baie lekker om hierdie spesiale mense te kon ontmoet. 

MIA OOSTHUIZEN

JONATHAN NIEMAND

 OR IE STORIES |  14



GRAAD 7 
KLOKLUI - SEREMONIE
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Op Woensdag, 1 Desember 2021, het Laerskool Orion ons
graad 7's van 2021 finaal gegroet. Die graad 7's het vir die
laaste keer, aan die einde van hul laerskoolloopbaan, die

klok gelui en ons wens hul alle sukses en voorspoed toe vir
die toekoms. Ons teksvers aan hulle:

Psalm 119:105
"U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad."
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KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

ONTMOET ONS HOOFLEIERS VIR 
2022

H O O F S E U N
L U A N  B R U Y N S

H O O F S E U N
C O N N O R  G R I F F E N

H O O F D O G T E R
S E Y M O N É  S P A N J E R

H O O F D O G T E R
A M É L I E  K R I T Z I N G E R
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KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

H O O F S E U N
A D R I A N  K O K

H O O F S E U N
M A T T H Y S  D E  K O K E R

H O O F D O G T E R
J U A  R A U T E N B A C H

H O O F D O G T E R
K A T E L I N  H E Y M A N S
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KERSBOODSKAP
UIT DIE HOOF SE KANTOOR

Baie dankie vir 'n jaar waarin Laerskool Orion
ryklik geseën was! Hierdie jaar staan einde se
kant toe en ons kyk met dankbaarheid terug na
'n jaar waarin sukses en puik prestasies behaal
is.
Ons Orie-harte treur egter saam ons
gemeenskap, opvoeders en leerders wat
vanjaar weens Covid-19 en ander
omstandighede, lewensverliese gely het.
Hiermee my opregte meegevoel aan elkeen wat
hierdeur geraak is.

Aan ons beheerliggaam, onder leiding van 
Me. Amari Kritzinger, my opregte dank vir julle
harde werk, insette en leiding die afgelope jaar.

Net ons beste Orie-wense vergesel ons Graad 7
leerders wat volgende jaar die hoërskool
betree.

My gebed vir u vir hierdie kersfees vind ons in
Lukas 3 vers 5-6:
"en die krom draaie sal 'n reguit pad word en
die skurwe plekke gelyke weë. En alle vlees sal
die heil van God sien."

Mag u en u gesin die vreugde van Kersfees beleef en
ryklik geseën word. Geniet die vakansie en lekker rus.

 

Orion groete
Mark van Rooyen
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Voorspoedige
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