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Uit die pen van ons 
Beheerliggaam voorsitster
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Wag ...

 Waaraan dink jy?
 'n Wag-'n-bietjie bos, 'n wag voor jou mond ... Wag, ons gaan amper sport

kan kyk. Wag, hulle sal gesond word. Ons ken mos ook almal daardie
persoon wat sy vingers rol terwyl hy wag, of die een wat sy pen ongeduldig

klik.
 

 Daar is afwagting vir die eerste lentebloeisel, ná daardie knoppies, om te
begin pronk. Dis lentedag! Daar is die fynste lentebloeisels aan die

boomtakke en nuwe saailinge staan kordaat in die dounat beddings. Nou...
wag ons weer vir die reën om te kom.

 
 Die aanstellingsproses vir Orion se nuwe hoof het reeds in April-maand

begin. Die Departement vereis noukeurigheid en heelwat administrasie en
papierwerk. 

Die span was deeglik voorberei en na die siftingsproses, 'n kortlys,
onderhoude en vergadering op vergadering, is die dik lêer soos 'n groot

geheime boks weg met 'n stoet karre. (Nie amptelik nie.)
Nou wag ons. Augustus kom, September en Oktober. "Dit moes mos nou al

gewees het, hoe kan 'n mens so lank wag?" So het ons gewonder onder
mekaar.

Maar God het ons leer wag. Jesus het vir Sy dissipels gesê, "Wag, en sien
wat gebeur." En kyk net wat hét gebeur! Die Heilige Gees het hulle vervul,

sodat hulle kon sien, kon glo, kon getuig. Wag verander 'n mens se
perspektief, jou ingesteldheid, jou hoop, en jou dryfveer.

 Terwyl jy wag, ontvang jy 'n innerlike stilte en kalmte wat uit jou vloei en
oral om jou gevoel kan word. 

 
Wees daar in die oomblik. Moenie die dae omwens nie. Wanneer die tyd reg

is, sal die wag verbygaan, tot by die volgende stasie.
Groete tot ons weer gesels.

 

Amari Kritzinger

 



Liewe Corona
Jinne... Jy het ons hele lewe kom oorneem... So stil-stil... Maar jou stilte

skree kliphard... En jy wen... Maar net vir hierdie rondte...
 

Jy kom steel... Eers klein bietjie vir bietjie... En wanneer ek begin
rondkyk, sien ek hoe vol jou sakke gestop is met al MY goeters!!!

 
Jy het al die kindertjies se glimlaggies kom toeplak met 'n masker...

Maar jy vergeet dat my ore niks makeer, en ek tog deur die maskers kan
hoor hoe daar steeds uit hul magies gelag word....

Jy het die voorreg dat ek klein armpies om my nek mag voel en
"random" drukkies 'n duisend keer 'n dag kon kry, weggeneem nog voor
ek reg en oraait was daarmee... Maar jy vergeet hoe kreatief juffrouens
en kinders is... Ons "figure" ons eie maniere uit om steeds liefde te gee

sonder om aan mekaar te mag raak. 
Jy het die mooi van "deel met 'n maatjie" kom wegruk uit ons harte ...

Maar jy vergeet dat vriendskap verniet is en dat ons in dié tyd geleer het
om selfstandig te wees. 

Jy neem alles oor... Ons spandeer meer tyd aan protokol volg as om te
hoor hoe dit met ander gaan...

Jy steel... Die hele tyd!!! 
 

Maar... Vandag sit ek my voet neer... Jy het klaar met my kop en my
gesin en die mense vir wie ek lief is, gemors!!! Ek dien 'n groot God...

Wie reeds weet wat jou voorland is. Of jy nou van 'n vlermuis of
laboratorium af kom... Ek weet waar jy gaan opeindig... En dan... Gaan
ek doof wees soos jy... Sonder simpatie wees en elke oomblik saam met

my mense geniet... Terwyl jy weer NIKS is nie.
 

So... Liewe Corona... Gaan net asseblief weg!

DIE HART VAN 'N ORIEDIE HART VAN 'N ORIE
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Elke Orie is ‘n ster!! Elkeen is belangrik hier by Orion. Elke

Orie lui die klok as jy jou skoolloopbaan by Laerskool Orion

begin en dan weer as jy aan die einde van Gr. 7 groet. Saam

sing jy ons skoollied en jy pronk met jou pragtige Orie

skooldrag. Elke Orie het ‘n verantwoordelikheid hier by

Orion. 

‘n  Verantwoordelikheid om alles met ywer te doen.

Met ywer staan ek op vir skool.

Met ywer luister ek na my onderwyser.

Met ywer doen ek my skoolwerk.

Met ywer neem ek deel aan sport.

Met ywer sing ek koor.

Met ywer groet ek ander Ories.

ALLES MET YWER!

 

Om iets met ywer te doen beteken om iets met fluksheid,

volharding en WOEMA te doen. 

‘n Volbloed Orie loop oor van entoesiasme, waagmoed en

YWER. 

As jy eers ‘n volbloed Orie is, kan jy die res van jou lewe met

‘n glimlag aanpak, want Ories se YWER vergaan nie.

Komaan Ories, kom ons pak alles met YWER aan!

 Orie met Ywer
 

 Wees 'n 
 



Waar Orion in helder lig 
die donker nag verdruis 

waar die Suiderkruis met helder Iig
die rigting na sukses aanwys. 

 
Die deugde wat ons hier aanleer

maak die gordel vas met eer 
fondamente waarop ons hier bou
loop ons die dag met ywer deur. 

 
0 helder is die sterrelig

want die krag kom net van Bo van Bo 
waar die Suiderkruis die rigting wys

en Orion uittroon. 
 

Nes die somerson oor ons kom skyn
die toekoms soos die lente blom

gaan ons van krag tot krag tot krag
waar ‘n kind se stem weerklinkend lag. 

 
0 helder is die sterrelig

want die krag kom net van Bo van Bo 
waar die Suiderkruis die rigting wys

en Orion uittroon.
x2

 
Volg die skakel om na ons skoollied te luister:

https://lsorion.wixsite.com/orion/skoollied
 
 
 

 ORIE STORIES |  5

Ken jou skool

Skoollied

https://lsorion.wixsite.com/orion/skoollied
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Die Graad 1 
Personeel
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Kan jy elke Graad 1 juffrou identifiseer in die volgende foto?
Die foto is opgemaak uit 'n sprokie karakter van hulself. 

Die eerste 3 Ories wat die skakel volg en die
regte antwoorde gee sal 'n R50 snoepie

koopbewys wen!
Sluit Sondag, 24 Oktober 2021!

 
https://forms.gle/B7WX7utYXCeggpUz5

https://forms.gle/B7WX7utYXCeggpUz5


Grondslagfase 
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Kunswerk
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Jean-Mari van Westing

   ean-Mari is 'n kos liefhebber en hou
daarvan om met dit te eksperimenteer.    
 Sy is gebore op 18 Februarie 2008, in die
Clinton hospitaal. Jean-Mari se gunsteling
vak in Graad 7 is NW. Jean-Mari geniet ook
aktiwiteite soos lees, netbal, fietsry, dans
en natuurlik eet!

    ivan beskryf homself as 'n baie snaakse
persoon. Hy is gebore op 10 Maart 2008, in
die Sandton Clinic. Divan se gunsteling vak
op skool is Wiskunde en hy geniet dit om
rugby en tennis te speel.

Hy beskryf homself as 'n slim
persoon en doen  baie goed op
akademiese vlak.
Hy maak maklik vriende.
Hy is ook 'n baie vriendelike mens.

Sy maak vreemde kosmengsels bv.
tuna en roomys en aarbeie met salami.
Sy sing verskriklik "mooi" of nie?
Sy wil 'n padda as troeteldier hê.

Divan Hanekom
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Kom ons leer Jean-Mari van Westing
en Divan Hanekom, ons hoofleiers van
kwartaal 2, 'n bietjie beter ken. 

Hoofleiers

Interessante feite oor Jean-Mari:

 J

D

Interessante feite oor Divan:

&



Michelle Ferreira

   ichelle is 'n sprankelende jong dame
wat baie aktief is. Sy neem deel aan
aktiwiteite soos netbal, hokkie,
landloop, kunswedstryd en redenaars.
Sy is gebore op 26 Mei 2008, in die
Clinton hospitaal. Michelle se
gunsteling vak in Graad 7 is EBW.

    athan is gebore op 2 Junie 2008, in die
Mediclinic in Sandton. Nathan se
gunsteling vak op skool is Wiskunde en
hy geniet dit om aan krieket, atletiek  en
rugby deel te neem.

Hy hou baie van die bosveld en om
te jag.
Hy kom maklik oor die weg met
enige iemand en maak maklik
vriende.
Hy het 'n sagte plek vir diere.

Sy kan haar wenkbroue laat dans!
Wanneer sy sing klink sy soos 'n kat
wat galstuipe het.
Sy hou baie van sushi.

Nathan Kearns
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Kom ons leer Michelle Ferreira en
Nathan Kearns, ons hoofleiers van
kwartaal 3, 'n bietjie beter ken. 

Hoofleiers

Interessante feite oor Michelle:

M

N

Interessante feite oor Nathan:

&





Radikale Redenaars uitslae: 
Graad 7 - A+
Graad 6 - A 
Graad 5 span 1 - A
Graad 5 span 2 - A+ 
Graad 4 - A
Graad 3 - A+
Graad 2 - A+

Top spanne ATKV:
Graad 2 - 3de 
Graad 3 - 2de
Graad 5 span 1 - 5de
Graad 5 span 2 - 1ste
Graad 7 - 4de
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#OrieRedenaars

Baie geluk aan al die
Ories met hulle
pragtige uitslae!

Landsfinaal - wenners

Landsfinaal - wenners

Landsfinaal - wenners

Interskole - wenners
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#OrieKunswedstryd

970 TOTALE INSKRYWINGS

667 ALGEMENE INSKRYWINGS

KUNS INSKRYWINGS296

7 SPANREDENAARS

ITEMWENNERS84



https://bit.ly/3kU4yY6

https://bit.ly/3kU4yY6
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#OrieRuiters
Die Ories is baie trots
op Milan Peterson wat
deurgedring het na die

Gauteng Finale, deel
was van die Ekurhuleni
Laerskool Span en deur

is na die SA
kampioenskappe in

beide 'Eventing' en die
'Core League'. 

 
 
 Ons is baie trots op julle! 

 
1. Rucardo Osborne

2. Milan Peterson
3. Troy Terry 

 
• 9 items vir die A-span 
• 2 items vir die B-span  

 
 



LS Dalmondeor 
O/10 gelykop 0-0

0/11 wen 3-0
0/12 gelykop 1-1

0/13 wen 5-0

LS Gen. Alberts
0/10 wen 3-0
0/11 wen 3-0
0/12 wen 2-0
0/13 wen 9-0

LS Randhart
0/10 gelykop 0-0
0/11 gelykop 0-0
0/12 gelykop 3-3

0/13 wen 4-1

Leeuwenhof Akademie
0/10 wen 5-0

0/11 wen 10-0
0/12 wen 4-0

0/13 wen 10-0

LS President Steyn
0/10 verloor 1-0

0/11 wen 2-0
0/12 wen 5-0
0/13 wen 4-0
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#OrieHokkie
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#OrieNetbal
LIGA:
ORION VS RANDHART: 6 Mei 2021
·0/12 A: 16 – 11 Wen
·0/13 A: 13 – 13 

ORION VS IMPALA: 12 Mei 2021
·0/12 A: 19 – 4 Wen
·0/13 A: 18 – 7 Wen

GAUTENG UITSPELE: 28 Aug 2021
0/12 A:
Derde plek Gauteng uitspele
 
0/13 A: 
Vierde plek Gauteng uitspele
 
SA SKOLE UITSPELE: 24/25 Sept. 2021
0/13 A:
Sewende plek SA uitspele

ORION VS IMPALA: 12 Mei 2021
·0/12 A: 19 – 4 Wen
·0/13 A: 18 – 7 Wen

BAIE GELUK!
0/12 A Ligawenners

0/13 A Liga naaswenners
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o/11 

Jaco Pelser
Ruan Du Plessis

Hendrey Nel
Anro Kotze

Liam de Swardt 
Gerhan Pretorius

Christopher Kearns
Johan Roos
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#OrieRugby

o/12A
Damian De Waal

Matthuys De Koker
Luan Bruyns

Jonathan Roos 
 

o/12B
Andrew Marais

Basil Botha
 
 
 

Oosrand Rugby

Goue Leeus XV-tal

Jayden Smith en Dewan Gomes



Gauteng-Oos Interlaerskole Tennistoernooi
Dubbelspel
13 skole het deelgeneem. Rainier en Jeandre het 'n 8ste plek
behaal in die A-groep.

Gauteng-Oos Interlaerskole Uitnodiging toernooi
Enkelspel
13 skole het deelgeneem. Rainier het 'n 3de plek in die 
A-groep en Jeandre 'n 7de plek in die B-groep behaal.

Albei is genooi na die Gauteng-Oos oefengroep.

Baie geluk!
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#OrieTennis



President Steyn
1ste XI - Wen met 59 lopies
2de XI - Verloor 5 lopies
0/11 - Wen 5 paaltjies
0/10 - Afgestel a.g.v Covid-19
0/9 - Wen met 9 paaltjies

Leeuwenhof
1ste XI - Wen met 43 lopies
2de XI - Wen met 35 lopies
0/11 – Verloor met 20 lopies
0/10 – Verloor met 9 paaltjies
0/9 – Wen met 7 paaltjies

Randhart
1ste XI - Wen met 7 paaltjies
2de XI - Wen met 2 paaltjies
0/11 – Verloor met 8 paaltjies
0/10 – Verloor met 6 paaltjies
0/9 - Verloor met 7 paaltjies
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#OrieKrieket
LIGA WEDSTRYDE

SUID-OOSRAND SPELERS

0/13 A
Jayden Barnes

Sebastian le Roux
 
 

0/13
Dewan Gomes
Anro Larkins

Eduan Nel
Jayden Smith

Nathan Kearns

0/11 A
Jacques Ferreira

 
 

UITMUNTENDE PRESTASIE
1ste XI - 2021

Die seuns wen hulle liga en
dring deur na die Easterns

uitspele.
 

Die groep seuns het vanaf
0/9 nog geen liga wedstryd

verloor nie.
 

Baie geluk seuns!!



As opwarmingswedstryd vir
die nagreeks, speel ons

manspersoneel elke jaar
teen die seuns van ons 1ste

krieketspan. 
Dit is gewoonlik baie pret!!

Manspersoneel het
241 lopies aangeteken in 

hul 14 beurte.

Seuns het 119 lopies
aangeteken in hul 

14 beurte.

 ORIE STORIES |  22

 

#KRIEKETNAGREEKS
Opwarmingswedstryd teen die

Manspersoneel

Daar groet Mnr. Hart
 se hamstring!



1ste span:
1ste: Orion (met 'n super over)
2de: Fairland
3de: Rissiville
4de: Dalmondeor
5de: Generaal Alberts
6de: President Steyn 

O/11:
1ste: Rissiville 
2de: Fairland
3de: President Steyn
4de: Orion
5de: Generaal Alberts
6de: Dalmondeor 
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20-22 September 2021

#KRIEKETNAGREEKS
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ORIES SE LENTEDAG VAN HOOP! 
GEEL STRIKKIES EN GESKENKE!

 
Geel is die kleur van hoop! Die 18 maande was ‘n uitdagende tyd in ons

almal se lewens. Om die nuwe seisoen wat op 1 September 2021
aangebreek het te vier met ‘n gees van verwagting vir die toekoms, het ons

’n geel strikkie gemeenskapsprojek geloots.  Geel strikkies is by die
honderde verkoop en vertoon! Bome is versier met geel lappe en die skool

het geskitter in geel. Ons Ories het hierdie dag hul hoop uitgeleef. 
 

As Ories, het ons nie net ons hoop uitgestraal deur te skitter in geel nie,
maar ons het ook ons hoop met die gemeenskap gedeel deur ‘n

omgeepakkie saam te stel vir 75 Covid-personeellede wat by die Unie
hospitaal en Clinton Kliniek werksaam is, hier in ons dorp.  Op hierdie

manier hoop ons dat die personeel 'n gees van hoop sal uitstraal, sodat hul
‘n lig kan wees vir soveel mense in hul sorg en ook hul eie en ander se

families.  Op Vrydag, 3 September 2021, het ons die omgeepakkies gaan
uitdeel en vir die mediese personeel bedank, wat in baie moeilike en

hartseer tye op hul pos was en soveel beteken het vir menige pasiënte, wat
baie van ons geliefdes insluit. 

 
Laastens het ons ons hoop gedeel met ons dinamiese Orie en Orionland

personeel. Soveel van ons personeel het geliefdes verloor in die verskillende
Covid-golwe, maar was ten spyte daarvan op hul pos, met hoop in hul hart,
‘n sprankelende glimlag en ‘n huppel in hul stap. Ons het op Lentedag vir

elkeen ‘n geel roos of sonneblom uitgedeel as ‘n simbool van hoop en ook
op 3 September 2021, vir elkeen ‘n bederfpakkie uitgedeel. Ons is vreeslik

dankbaar vir die impak, insette en voetspore wat elkeen van hierdie
personeellede in ons harte laat.

 
Ons is Ories en Ories straal hoop uit en deel hoop met ander!

 
  O R IE STO RIES  |  25



 OR IE STORIE S |  26



 OR IE STORIE S |  27



  O RI E S TOR IES |  28



  O RI E S TOR IES |  29



  O RI E S TOR IES |  30



Orie Trots 
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OUD-ORIES PRESTEER

Hoërskool Dinamika se Dienskomitee

Hoofseun
Joshua Swanepoel 

Marko v Rooyen
Onderhoofseun: Kultuur

 

Luke Kearns 
Onderhoofseun: Sosiale

Ontwikkeling en waardes 

Dewan van Biljon
Onderhoofseun: Sport 

Riana Swart
Onderhoofmeisie: Sport

Willem Labuschagne -
Onderhoofseun: Logistiek

Amy Schwartzendahl
Onderhoofmeisie: Sosiale
ontwikkeling en waardes



 VOLG ONS

WWW.LSORION.CO.ZA

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LAERSKOOLORIONAMPTELIK

LAERSKOOLORION

Laerskool

HTTPS://LSORION.WIXSITE.COM/ORION/ORIONLAND

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ORIONLAND-KLEUTERSKOOL-
104784948043826

ORIONLAND KLEUTERSKOOL

Kleuterskool
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