INHOUD
1.

Kontakinligting

2.
		

Boodskap deur die Skoolhoof
Parkieland is 15!

3.
Fokus op Parkieland
		 Voorwoorde
4.
		

Ons personeel
Ontmoet die span

5.
Ons naskoolpersoneel
		 Staatmakerraad
6.
		

Ons assistente
’n Dag in die lewe van ’n klasassistent

7.

Ons personeel vertel
Die hart van ’n Juffrou
		 Terugblik
9.
		

Artikels
Maak ’n hoopvolle kleuter groot
Effektiewe dissipline
		
Die belangrikheid van spraak- en taalontwikkeling
		
Die invloed van televisieprogramme op kinders
		 Monstermaatjies
		
Kleuterwees in die 70’s
15.
		
		
		
		
		

Ons gee raad
My kind is allergies
Ons deel geheime uit
Kosblik idees
Partytjie idees
Bak ’n lekker verjaarsdagkoek

21.

Toe mammas klein was

21.

Toe pappas klein was

22.

Psalm vir ’n kleuter
Seënbede

23.

Spesiale dank
Pretblad (los insetsel vir elke kleuter)

KONTAK
INLIGTING

Kontak ons

PARKIELAND IS PRET!
Adres: Hoek van Anderson- en Thomas Edisonstraat
Menlopark
Pretoria
0081
E-pos: parkieland@menlolaer.co.za
Telefoon: 012 460 1976
Web adres: www.parkieland.co.za
Facebook: Parkieland Pre-primêr (Menlopark)
Tannie Alta sê die vraag wat sy die meeste in die
kantoor hoor is:
“Het julle nog ’n plek vir my kind in die skool?”
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BOODSKAP
DEUR DIE
SKOOLHOOF

Parkieland is 15!

Parkieland is 15 jaar jonk!
Ek was bevoorreg om Parkieland
se 10e verjaarsdag te vier en nou is
ons reeds weer vyf jaar verder, met
die skool se 15e verjaarsdag. Dit bly
’n ongelooflike voorreg om deel
van so ’n wonderlike skool en personeelkorps te kan wees. Elke dag is
‘n roeping en ‘n vervulling.
Parkieland is ’n uitstaanskool in die omgewing met ouers
wat dikwels ver ry om hulle kinders deel van ons skool te kan
maak. In al die jare het Parkieland net sterker en groter geword, en nie afgewyk van ons leuse: Parkieland is pret, nie.
Parkieland, my wens vir jou is dat elke kind wat die voorreg
het om in jou ’n tweede tuiste weg van die huis te vind, gelukkig en tevrede hul dae sal sluit. Dat hulle met genot sal deelneem aan die heerlike program waar optimale ontwikkeling
voorop staan. Dat elke kind elke dag veilig en geborge hulle
pad na volwassewording sal stap. Dat blydskap hulle deel sal
wees, en hulle eendag wanneer hulle self hul eie kinders het,
nog met liefde aan jou sal terugdink, en jy ‘n hartsherinnering
sal wees wat geld nie kan koop nie.
Aan die personeel van Parkieland wil ek sê: “Julle is die rede
vir ons skool se sukses. Elke opoffering, liefde vir elke kind,
harde werk ook na-ure, en lojaliteit maak van julle ’n wenspan. Bowenal weet ek dat omdat ons op ’n sterk Christelike
fondasie bou, ons skool geseënd is.”
Parkieland, baie geluk! Geniet hierdie besondere jaar!

Riekie van Eeden
Parkieland Skoolhoof
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“In hierdie skool is ons
uniek.
Ons maak foute, en dan
sê ons jammer en gee
ons tweede kanse.
Ons geniet die lewe, en
gee drukkies.
Ons vergewe en doen dit
voluit.
Ons is geduldig en  vir
mekaar.
Ons staan in diens van
die Here, en vertrou op
Hom.”

Voorwoorde
FOKUS OP
PARKIELAND
Die besluit om my dogter in 2007 in Gr 00 by Parkieland in
te skryf, was nie ’n moeilike een nie. Die pragtige terrein
en vriendelike personeel het na die Opedag pragtig en
vriendelik gebly en boonop in ons huis gesorg vir ’n baie
gelukkige kleuter.

Wat ’n voorreg om Parkieland geluk te kan wens met
15 jaar van voortreflike onderwys en dienslewering
aan ons skoolgemeenskap en steeds is dit ’n skool
waar elke kind onvoorwaardelik aanvaar word
en hul potensiaal optimaal ontwikkel word. Die
personeel, leerlinge en ouers vorm ’n voortreflike
span wat met berekende kalmte elke dag hul taak
met toewyding, entoesiasme, lojaliteit, roeping en
verantwoordelikheid vervul.

Na twee jaar moes ons Parkieland vir eers groet en aanskuif na die groter Menlo-weivelde.
Parkieland was die vanselfsprekende keuse toe Ouboet in
2014 die kleuterskool betree. Groot was ons verrassing
toe hy, ook soos sy sussie, by Juffrou Helene Heymans  
land. Dalk nie so soet en voorbeeldig soos ousus van
destyds nie, maar ook vir hierdie besige mannetjie het
Parkieland, al was dit ses jaar later, met dieselfde warmte,
liefde, omgee en moeite ontvang.

Danksy al die bydraes van die trotse leerlinge, ouers
en personeel, het Parkieland die afgelope 15 jaar
meer ontvang as waarop gereken is. Dit laat mens
net opnuut besef dat sukses is nie ’n bestemming
nie, dit is ’n reis. Op hierdie reis is die beheerliggaam
begeesterd, die personeel entoesiasties, die kinders
borrelend van opgewondenheid en die ouers positief
en toegewyd. Mag die liefde wat uit ons kinders straal
en hul lus om vir ons skool te presteer, vir elkeen wie
se paaie met Parkieland kruis, ’n inspirasie wees.

Ons jongste tref die pragtige en liefdevolle Juffrou Dina in
2015 en hierdie jaar is hy baie trots om by die “Baas” van
die skool, in Juffrou Riekie se klas te wees - dolgelukkig en
baie trots op sy skool!
Parkieland was vir ons familie baie goed. Parkieland en
sy personeel het ons drie kinders in hul kleuterfase fisies,
emosioneel en opvoedkundig baie goed versorg en ons is
trots om te sê ons is Parkie-ouers!

Ons weet dat Parkieland in die toekoms steeds
meer en groter hoogtes gaan bereik in afhanklikheid
teenoor ons Hemelse Vader, soos Hy vir ons belowe
in Jeremia 29:11-13:

So ook ervaar ons talle ander ouerpare wat ook hiervan
getuig en net lof vir die personeel en assistente by
Parkieland het. Dit getuig ook van ’n gelukkige verhouding
tussen ouers en personeel as ouers self wil bydraes lewer
soos wat ons telkens in die verlede ervaar het.

“Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here: Voorspoed
en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle ’n toekoms gee,
’n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my bid
en Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil
en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart
daarna vra”.

Mag julle nog baie gebalanseerde en gelukkige kleuters
oplewer!
Geluk met jul 15e verjaardag en mag julle net van krag tot
krag gaan in die toekoms!

Baie geluk.

Theo le Roux

Pieter Bredenkamp

Voorsitter: Beheerliggaam

Hoof: Menlopark Laerskool
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Ontmoet die span
ONS
PERSONEEL

KANTOOR

HASIEKLAS

EENDJIEKLAS

KOEDOEKLAS

STEENBOKKIEKLAS

LAMMETJIEKLAS

OLIFANTKLAS

TANNIE
ALTA

JUFFROU
DINA

JUFFROU
HELENE

JUFFROU
HENRIETTE

JUFFROU
JANIE

JUFFROU
JEANNE

JUFFROU
RIEKIE

Sekretaresse

Naskoolhoof

Onderhoof

Graadhoof
Gr 00

Mediahoof

Graadhoof
Gr 000

Skoolhoof

Die kleuters dink Juffrouens het superkragte, maar net soms
word hulle ook sprakeloos gelaat.
So vang een van ons Juffrouens eendag haar seun en sy nefies
op die beddens spring. ”Ons speel Superman en al daai ander
manne,” sê die oudste. ”Ja,” sê hare toe, ”En ek is Jesus!”

JUFFROU
ANNALIEN

JUFFROU
RONELLE

Naskool

Naskool
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Staatmakerraad

ONS NASKOOLPERSONEEL

briewekolom deur
Ronelle en Annalien

Liewe Juffrou
My dogtertjie het haar eerste verjaardagpartytjie
hierdie naweek. Ek is radeloos. Al die maatjies in
die klas is genooi. Ek weet egter nie vir hoeveel
om gereed te maak nie, want nog niemand het
geantwoord nie.
Radelose Rita

Maak seker dat jou kleuter werklik elke keer siek is. Party
karnallies kry dit reg om kanse met mamma of pappa
te vat. Hulle is egter nog klein en het soms net ’n dag
van koestering by die huis nodig. Dit is egter nodig om
met die Juffrou ook te konsulteer. Daar is dae waar die
dagprogram voorberei vir die werkies wat later kom en
jou kleuter mag uitverloor op kennis.

Dit is nou so maklik met tegnologie. Stuur net weer
’n WhatsApp om almal te herinner. Daarna maak
jy vir die wat geantwoord het reg en so paar meer.
Leef terselftertyd as voorbeeld vir jou kleuter met
bedagsaamheid en respek vir ander se gevoelens en
besittings.

Liewe Juffrou

Liewe Juffrou

My vrou wil die heeltyd hê ek moet meer betrokke by my
kind se skool wees. Is dit regtig nodig?
Jan, Piet en Koos

Die skool gaan Vrydag op ’n uitstappie. Ek is so
bekommerd. Hoe kry jy dit reg om ‘n groep kinders
so uit jou hand te laat eet? My drie kinders hardloop
in die winkels rond, vroetel in die kerk en maak my
gek in ’n restaurant!
Moedeloos Geraas

Pappas is so belangrik! Hul teenwoordigheid, spel en
invloed maak van hulle fantastiese rolmodelle vir die lewe
wat op ons kleuters wag. Partymaal benodig mamma
regtig ‘n middag af! Gun haar dan maar tyd in die winkels
of saam met ‘n vriendin.

Roetine, roetine, roetine, en ’n deeglik voorbereide
kleuter wat presies weet wat die dag gaan behels en
vereis. As dit nie werk nie … koop ons hulle maar net
om … LOL!

Uit die mond van die suigeling
Die Parkie-maatjie teken sy mamma blou.
Juffrou vra:” Seuna, is jou mamma blou?”
waarop hy ewe antwoord dat dit is hoe sy
lyk as sy op hom skree.

Liewe Juffrou
My seuntjie is nou al die vyfde keer hierdie jaar siek.
Net as ek dink hy is gesond word hy weer siek. Is dit
hoe dit met alle kleuters gaan? Is dit goed dat hy so
baie afwesig is van die skool?
Siek-en-sat Sarie

5

D

ONS
ASSISTENTE



’n
ag in die lewe van ’n
klasassistent

02h30

Tannie Sina kry haar bus in Hammanskraal.

07h00

Tannie Liesbet kom by die skool aan. Sy doen haar oggendwerkie. Sy vee om die sandput.

08h00

Tannie Rebeccah maak met groot liefde tee vir haar juffrou.

08h30

Die maatjies groet Tannie Maria. Sy gaan eet ontbyt saam met die ander assistente.

09h00

Tannie Ruth pak speelgoed uit vir die maatjies om buite te speel.

09h30

Tannie Patricia help die maatjies om hulle kosblikkies te kry vir etenstyd.

10h00

Oom Hosea werk in die tuin. Hy hou baie daarvan as die kleuters met hom gesels en uitvra
oor sy werk.

10h30

Tannie Rebeccah help met kunstyd. Dit is vir haar die lekkerste om te sien hoe mooi die maatjies werk.

11h00

Tannie Patricia help met toesig buite.

12h00

Tannie Annah was die naskoolmatrasse se slopies en handdoeke.

12h30

Tannie Liesbet kry haar klas se kos in die kombuis.

13h00

Tannie Elisa pak die matrasse uit vir die naskoolmaatjies.

14h30

Tannie Lizzy help maatjies wat wakker word.

15h00

Tannie Maria maak haar klas mooi skoon.

16h30

Tannie Rosina bêre al die speelgoed.

20h00

Tannie Elisa kom by haar huis in Soshanguwe aan.
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Het jy geweet?
Tannie Sina het vier en tannie
Maria drie kleinkinders met nog
een oppad.
Tannie Annah het volleyball op
skool gespeel.
Oom Hosea het eers by Safari
Kwekery gewerk.
Tannie Elisa draf elke oggend voor
sy 12h00 by die werk moet wees!

ONS
PERSONEEL
VERTEL

Die hart van ’n Juffrou
deur Janie

’n Juffrou se leed is wanneer
kinders afwesig is. Ons ore
geniet die stilte, maar ons
harte verlang na die stywe
drukkies en geselsies. Om seer
te kry, is bepaald deel van die
lewe, maar ’n Juffrou se hart
huil saam met elke skaafplek
en stukkende hart. Gelukkig
werk ’n Juffrou se pamperlang,
soene en pleisters vir alle pyne!
As die jong, skrikkerige en onseker kindertjies aan
ons rokspante toevertrou word vir ’n jaar se onderrig,
opvoeding en versorging, is dit vir ons Juffrouens van baie
groot belang om elkeen se unieke eie aard te probeer
ontdek – waaraan spesifiek het hy emosioneel behoefte,
wat maak haar mateloos opgewonde, wat is die versteekte
passie en onontginde drome wat in elke kind se unieke
karakter en persoonlikheid verskuil is? Die boek van hulle
lewe, waarin ’n Juffrou die voorreg het om een van die
eerstes te wees om in skoonskrif daarin haar begeleiding
te skryf, het ons met elke kind stééds in verwondering.
’n Juffrou se lief is daardie onverwagte oomblikke wanneer
’n kind skielik in sy eie vel pas, skielik met eiewaarde diep
tevrede voel, iets regkry waarmee hulle gesukkel het,
skielik met klam ogies van geluk besef die lewe is waarlik
goed. Om elkeen se geite en grille en frille ineens te beleef
as die unieke duimdruk van hulle ontvouende self. En
wanneer ons doodmoeg by die huis aangestrompel kom,
is daar gom in ons hare en blinkertjies in ons oë.
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ONS
PERSONEEL
VERTEL

Terugblik
deur Henriëtte

Dis 5:30 vm. Die wekker lui. Ek sit hom vinnig af en
begin glimlag. Jippee! Dit is ’n nuwe dag, vol nuwe
avonture. Ek kan nie wag om by die werk te kom nie.
Watter heerlike dinge gaan vandag alles daar gebeur?

Ek is dankbaar vir my werk, want elke dag het ek die
voorreg om die klein lyfies wat God in my sorg geplaas
het, te vorm en te rig, sodat hulle as pragtige, sterk
mensies hulle toekoms in die Laerskool tegemoet kan
stap. Vol selfvertroue en vaardighede.

Klink dit te goed om waar te wees? O, nee! Dit is ’n feit,
want ek het die lekkerste werk by die beste plek, met
die mees fantastiese kollegas in die land. So waar werk
ek, vra jy? By Parkieland natuurlik.

Ons het dit reggekry deur die jare met ons unieke resep
van roetine, uitstekende lesse, kuns en uitstappies.
Ons leuse was reeds van die begin af: Parkieland
is Pret. Dit leef ons elke dag uit, maar veral met ons
spesiale dae wat ons vir die kleuters reël. Ek dink aan
Braaidag en Pajamadag.

Ek kan skaars glo dat 15 jaar al verby is nie. Dit voel soos
gister wat ek as ’n student hier by Parkieland ingestap
het, met my hart wat in my keel klop van opwinding en
suiwer vrees.

Die hoogtepunt wat uitstaan is ons Pretloop. Waar is
daar nog ’n plek waar ’n fondsinsameling met soveel
pret gepaard gaan?

Maar ek het spoedig onder die destydse hoof, Juffrou
Ria Raath, se leiding geblom. Sy was ’n fantastiese mentor en het my alles geleer om ’n juffrou te word.

En dan is dit ook veral lekker om te hoor hoe ons
kleuters presteer en blom in die Laerskool.

Vandag is ek haar baie dank verskuldig, want sy het my
gevorm en ook ’n groot aandeel gehad in die pragskool
wat Parkieland vandag is.

En as jy nou al eers so lank soos ek hier is, dan hoor jy
dat jou eerste groepie maats nou al in hul tweede jaar
op Universiteit is.

Natuurlik het Parkieland van daardie tyd tot nou, nog
net van krag tot krag gegaan onder die leiding van ons
fantastiese hoof, Riekie van Eeden.

Wat ’n fees en wonderlike voorreg. Ek sê altyd met ’n
lag in my stem: “Hulle gaan my eendag moet vra om te
loop, want van hierdie wenspan gaan ek nie sommer
wegloop nie.”

Ek kan met alle eerlikheid sê dat die beste van ons land
se onderwyseresse hier by Parkieland skool hou. Ons is
regtig bevoorreg om so lekker span vriendinne bymekaar te wees.

Parkieland was en bly vir altyd die beste in die land. Ek
dank die Here elke dag dat ek die voorreg het om deel
daarvan te wees!

Die ergste twispunte wat ons het, is om te besluit watter kleur hemp om na die Pretloop aan te trek!
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Maak ’n hoopvolle
ARTIKELS

kleuter groot

deur Wietske Boon

Ons kinders word in baie onseker tye groot. Hulle
hoor van onsekerhede en het selfs soms nie gelukkige huislike omstandighede nie.

Ander praktiese wenke:
Wees onvoorwaardelik lief vir jou kind.
Help jou kind om met die regte vriende
om te gaan.
Verduidelik op ’n ouderdomsgeskikte
manier aan jou kind dat mense verskil
en nie oor alles hoef saam te stem nie.
Wees geduldig as jou kind moedeloos is.
Beklemtoon positiewe gebeure en
eienskappe.
Bid onophoudelik vir jou kind, jouself,
en jou gesin.

As volwassenes stel ons ons hoop en verwagtinge op
God se beloftes waarvan ons in die Bybel lees. Die jong
kind fokus egter nie hierop nie. Dit wat hier en nou
gebeur is vir hulle eerder van belang en dit stel hulle
bloot aan moedeloosheid en terneergedruktheid.
Maar ten midde van spanningsvolle gebeure kan jy
jou kind help om die verwagting van positiewe gebeure te hê. Dit doen jy deur ’n Christelike opvoeding.
• Leer jou kind om van jongs af sy hoop op God te
plaas.
• Help jou kind om ’n goeie verhouding met God op
te bou deur gebed, Bybellees en huisgodsdiens.

Maak jou kind met selfvertroue groot
•
•
•
•
•
•
•

Wees ’n voorbeeld deur die manier waarop jy jou dagtake aanpak en moeilike situasies hanteer.
Maak tyd om met jou kinders te speel en op uitstappies te gaan.
Praat op ’n mooi manier met jou kind – dit het ’n groot invloed op hulle selfvertroue.
Gee hulle die geleentheid om selfwaarde te ontwikkel deur met take in die huis te help.
Leer hulle om emosies en denke te kommunikeer.
Gee positiewe versterkings en opbouende kritiek.
Leer jou kinders die belang van voorkoms en oogkontak.
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Wietske Boon is ’n spelterapeut in Waterkloofrif.
Kontak haar by www.childtherapist.co.za

Effektiewe dissipline
deur Wietske Boon

ARTIKELS

Soos met enige opvoedingstaak is dissipline een van
daardie dinge waar daar nie een oplossing vir al die
vrae is nie.
Soos wat elke kind verskil, is elke gesin se dinamika
uniek asook elke ouer se siening en persoonlikheid.
Dit alles bepaal die dissiplinestyl in jou huis.

Stel duidelike grense
Stel basiese reëls op. Hou dit kort en eenvoudig.
Verduidelik die gevolge indien reëls oortree word.
Ouderdomgepaste dissipline

Hoewel daar verskillende style en strategieë is, is daar
tog ’n paar punte ongeag die styl wat belangrik is:

Maak seker dat jou verwagtinge redelik is. Jou kinders
moet verstaan. Indien jy ’n kleuter in die huis het, hou
in gedagte wat in die kleuterskool van die kleuters
verwag word. Dit kan jou taak baie vergemaklik.

Let op jou gedrag

Waarsku

Verwag van jou kind om positiewe gedrag te openbaar
slegs as jou voorbeeld onberispelik is.

Twee waarskuwings is genoeg. Dan is optrede nodig.
Wees konsekwent

Dissiplineer met liefde
Dit is nie ’n geleentheid om gesag af te dwing of om
te intimideer nie. Dit is om jou kind te leer onderskei
tussen reg en verkeerd. Bespreek met kalmte en tree
ferm op.

Kinders het struktuur en roetine nodig om te floreer.
Hulle weet wanneer hulle ’n kans kan vat.
Gebruik opbouende woorde
Fokus op die gedrag. Verduidelik waarom dit afgekeur
word. Help met alternatiewe metodes om van frustrasie
ontslae te raak.

Ouers moet as ’n span saamwerk
Waak daarteen dat familie of vriende inmeng.
Kommunikasie
Dit is nodig om gereeld oor huisreëls te praat. Wanneer
ouers nie saamstem nie moet dit in privaatheid
uitgeklaar word. Onthou dit is ontstellend vir ‘n kind as
ouers in hul teenwoordigheid stry.
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Die belangrikheid van spraak-

ARTIKELS

en taalontwikkeling

M

deur Coralié Vermaak

P

O

L

J

N

S

Rr r
R

Sekerlik een van die belangrikste take wat jou kind
moet bemeester is om spraak en taal aan te leer.

spraak- en taalontwikkeling nie na wense plaasvind nie
bv:

Spraak en taal is dit wat ons onderskei van al die ander
skepsels op die aarde. Dit is die enkele vaardigheid wat
ons help om sin te maak van ons wêreld en dit wat met
ons gebeur.

• Gehoorverlies.
• Ontwikkelingsagterstande.
• Taalverwarring en swak taalstimulasie.
Wees bedag daarop as jou kleuter:

Die bekommernis kan nou bestaan of jou kind hierdie
vaardighede genoegsaam aanleer.
So kom ons kyk eers wat dit is:
Spraak is die verwerwing van die klanke en ontwikkel
op ’n stelselmatige wyse.
Wanneer het jou kleuter ’n spraakagterstand?
• Al die klanke vir sy ouderdom word nie korrek uitgespreek nie.
• Aaneenlopende spraak is moeilik verstaanbaar
• Spraak is onvlot.
• Probleme met stemkwaliteit kom voor
Taal is die kode wat jou kind moet aanleer om die idees
wat hy het oor die wêreld te kan uitdruk.
Hierdie kode behels die gebruik van simbole - soos
vir lees en skryf - en kan nie sommer lukraak uit die
lug gegryp word nie. Daar is deur die samelewing
ooreengekom wat die norm is.
Vele faktore kan ’n invloed hê op ‘n kleuter sodat

Coralié is ’n spraakterapeut in Menlopark. Kontak
haar by www.spraaktaalterapie@gmail.com
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•
•
•
•
•

Nie vrae en stories verstaan nie.
Nie instruksies volg nie.
Nie basiese konsepte ken nie.
Dit moeilik vind om behoeftes uit te druk.
Se sinne en woordorde deurmekaar is.

Daar is egter ook nog die moontlikheid dat jou kleuter
probleme mag ondervind met die interpretasie van
spraak en taal. Dit is amper ’n onsigbare probleem,
maar kan die wêreld vir jou kind ’n baie moeilike plek
maak. Dit staan bekend as Ouditiewe Persepsie. Jy sien
dit raak by jou kleuter as hy/sy:
• Sukkel om liedjies en rympies te onthou.
• Uitvalle met lees en skryf vertoon.
• Probleme met die herroeping en weergee van
volgorde ondervind.
• Nie by ’n onderwerp kan hou nie.
• Uitvalle met rymwoorde toon.
• Nie idiomatiese taal verstaan nie.
Dit is belangrik om te verseker dat spraak en taal
ouderdomgepas ontwikkel. Dit verseker dat jou kleuter
sy potensiaal bereik.

Die invloed van televisie-

ARTIKELS

programme op kinders

deur Wietske Boon
Hoe weet jy of die programme wat jou kind kyk regtig
so opvoedkundig en ontspannend is?

kind kan ook oorgestimuleer word deur te veel kleur en
beweging.

Hier is ’n paar riglyne waarvolgens jy die invloed van
televisieprogramme op jou kind kan meet:

’n Moeë kind sal minder aandag skenk aan ’n program
as ’n kind met baie energie. So ’n kind sal moontlik
dadelik gedrag naboots, maar by die energieke kind kan
‘n storie steeds vassteek en later in die onderbewuste
uitkom in die vorm van gedrag of drome.

Ervaring van die program kan positief of negatief wees.
Onthou jou kleuter sal nie noodwendig opstaan en in
sy kamer gaan speel nie. Hy mag ook nie in staat wees
om werklik sy gevoelens uit te druk nie. Dit kan beteken
dat jou kleuter se angsvlakke besig is om te verhoog en
wanneer jou kind wegskuif kan jy wel te doene hê met
’n moeilike kind.
Jou kind se konsentrasievlak bepaal in hoe ’n mate die
storie en gebeure onthou word. As die kind in detail kan
onthou, mag kras woorde en afstootlike gedrag net so
in detail onthou word.
Jy moet ook weet of jou kind kan onderskei tussen
realiteit en fantasie.

Jy moet dus maar altyd beskikbaar wees om ’n ogie te
hou, om vrae te beantwoord of om leiding te gee.

WENKE VIR OUERS
Maak seker die programme waarna jou kinders kyk is
opvoedkundig en ouderdomsgepas.
Kinders hou van voorspelbaarheid. Waarsku betyds en
voorkom konflik wanneer dit tyd is om die televisie af
te sit.
Sit slegs ’n storie aan as jou kinders daarvoor vra.
Kinders behoort nie TV te kyk wanneer hulle eet of
gesinstyd geniet nie.

Kies ouderdomsgepaste programme vir jou kinders.
Jy moet ook besef dat jou kind se ervarings uit die
verlede betrekking het op hul eie lewens en waarmee
hulle identifiseer.
Bepaal ook verder hoe jou kleuter identifiseer met die
karakters. Kinderstories het gewoonlik ’n held en ’n
oortreder. In hedendaagse stories kan beide die held
en die oortreder gedrag toon wat jou kind negatief kan
beïnvloed. Kyk uit vir ’n gesonde verhaal met selfs ’n les
wat te leer is vir jou kind.
Sig is alles wat jou kind sien terwyl hy televisie kyk.
Drogdrake en aaklige mense kan tot nagmerries lei. Jou
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Vermy skermtyd net voor slaaptyd. Kinders is geneig
om te sukkel om daarna aan die slaap te raak.

Monstermaatjies
ARTIKELS
deur Wietske Boon
Jou kleuter het ’n maatjie by die skool gebyt. Wat nou?

’n Maatjie het jou kleuter by die skool gebyt. Wat nou?

Sosiale vaardighede wat kan voorkom dat jou kind
aggressief optree:

Redes waarom kleuters byt:

Gee riglyne vir aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag.
Konsekwente dissipline sodat jou kind kan onderskei
tussen reg en verkeerd en wat die gevolge sal wees.
Leer jou kleuter om sy emosies te ken en te kommunikeer.
Skep ’n omgewing waar jou kinders kan leer om sibbekonflik doeltreffend op te los.
Leer alternatiewe maniere om woede te kommunikeer.
Moenie jou kind persoonlik aanval nie. Spreek die
gedrag aan.

In meeste gevalle stuur die kind ’n boodskap dat ’n
maatjie iets gedoen het waarvan hy nie hou nie.
As die omgewing chaoties is, soek die kleuter ’n manier
om van angs en ongemak ontslae te raak.
Oorstimulasie kan lei tot onaanvaarbare gedrag.
Kinders wat spanning ervaar as gevolg van trauma of
veranderinge in die gesin kan byt om van eie frustrasie,
woede of hartseer ontslae te raak.
’n Kind wat te veel suiker of stysel in sy dieët het, raak
ook gouer geïrriteerd.

Hou by logiese gevolge.
Bly kalm.

Daar is ook gevalle waar kinders byt om te manipuleer
en grense te toets.

Stel duidelike grense.
Beloon jou kind se goeie gedrag.
Bied aan jou kind ’n uitlaatklep.
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Kleuter-wees in die 70’s
ARTIKELS
deur Pieter du Plessis
In die 70’s (ja, die vorige
millennium) was daar nie
kleuterskole nie. Eintlik
moet ek sê hulle was net
beskore vir die kinders in
die groot stad, ons moes
maar tevrede wees met
modderspeel, trekkerry,
kettieskiet, beeste, boomklim en visvang. My speelgroepie het bestaan uit myself en die plaaswerkers se
kinders, en ons het ook nie sandputte, swembaddens
en klimrame gehad nie, maar gelukkig was die hele
plaas ’n sandput, die rivier ‘n swembad en elke boom
‘n klimraam.
Sekere dele van ons lewens is vir altyd in ons DNA
gegrafeer. Vir my is die oorverdowende klank van hael
op ’n sinkdak sonder ’n plafon en die reuk van die
bosveld na die reën, seker heel bo aan daardie lys.
Ek onthou ’n gesin wat elke ete rondom ’n tafel geëet
het, daar was nie TV op die plaas nie, ook nie elektrisiteit
nie en bewaar jou siel as jy begin eet voor pa gebid het!
Elke aandete is voorafgegaan met Boekevat en niemand
het opgestaan voor almal nie klaar geëet was nie.
Al die jagters sal weet, winters in die Bosveld kan ’n
koue gedoente wees en kaalvoet was aan die orde van
die dag, skoene was vir kerk. Ek dink terug aan die koue
wintersoggende saam met my pa in die kraal om te
gaan melk, my voete blou van die koue en die enigste
warmte die vars beesmis wat groen en vol stoom tussen
my tone uitpeul.
Tot vandag toe, onthou ek my pa se NTK Lidnommer,
11294 soos hy dit opsê waar hy voor die tannie by
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die koöperasie se betaalpunt staan. Ek onthou daai
taai grondboontjiebotter met die dik laag olie bo-op,
in die silwer blik wat jy net by die NTK kon kry en die
koejawelrolle en 5 liter mango- of lemoenaanmaakkoeldrank.
Ek hoor ’n plaastelefoon lui, daai swarte met die slinger
en my pa wat praat en dan omdraai om die groot
kommandogeweer, daai een wat so vinnig na mekaar
kon skiet, uit die kas te gaan haal en vir die volgende
paar dae is hy en die R1 onafskeidbaar. Die weermag
het seker weer iewers spore gekry, maar daardie gevare
het my nie gepla nie, dit was in ’n wêreld waarin ek nie
geleef het nie.
Die belangrikste van alles is, as ek terugdink het ek net
goeie herinneringe. As ek lank en diep dink, onthou ek
so bietjie seerkry en ’n pak slae of twee, so ek glo dat
as my dogtertjies eendag, soos ek terugdink en hulle
onthou net die mooi, dan het ons as ouers seker iewers
iets reg gedoen.
Ai, hoe wens ek nou ek kon die hande van tyd
terugdraai om nog net een keer by die kombuisdeur
langs die koolstoof te kan uithardloop om onder die
lemoenbome te gaan speel …

My kind is allergies!
deur Henriëtte

ONS
GEE RAAD

Die ergste het gebeur. Die dokter het bevestig dat
die konstante hooikoors-verkoue wat julle nou al by
die derde reeks antibiotika vir die jaar het, toe eintlik
allergieë is.
Geen meer gluten, suiwel of eiers! Wat nou? Hoe gaan
jy ooit ’n kosblik gepak kry? ’n Kosblik bestaan uit ’n
broodjie (gluten), ’n joghurt (suiwel), en ’n kasie (nog
suiwel) en vrugte wat altyd verlep terugkom huis toe.
Wat van partytjies? Dit is koek en lekkers en alles wat
jou kind nie mag eet nie.
Moenie bekommerd wees nie. Sit terug, haal diep asem
en ontspan. Daar is antwoorde. Jou lewe gaan wel nou
bietjie meer ingewikkeld wees. Jy gaan geriefskos of
kitskos bietjie minder gebruik maar dit is die begin van
’n nuwe opwindende reis.
By Dischem kry jy heerlike meelmengsels wat glutenvry
en alternatiewelik suiwel- en eiervry is. Dit strek van
brood, pasta, muffins en koekies. Selfs roomyshorinkies.
Woolworths het ’n heerlike reeks klaargemaakte, glutenvrye brode, koekies en gebak. Daar is selfs hoenderschnitzels vir jou gerief.
Raad
Maak net eers seker dat die produkte nie eiers en
suiwel bevat as jy daarvoor ook allergies is nie.
Hulle het ook heerlike rysmelk, sojamelk en bokmelk
as alternatiewe vir suiwel. Daar is ook sojajoghurt en
bokmelkkaas om jou kosblik-kopkrappers op te los.

Onthou ook van ryskoekies. Dit kan jou lewe baie vergemaklik.
Checkers het ’n heerlike sojamelkvla genaamd Alpro.
Dit is baie naby aan die ware Jakob. Ina Paarman se
speserye en souse is ook meeste van die tyd 90%
glutenvry.
Die groot geheim is om jou oë oop te hou en die etikette
te lees op al jou produkte wat jy aankoop.
Begin eksperimenteer en waag met produkte wat werk
soos Glutagon. Kort voor lank eet die hele gesin so
gesond. Skaf vir jou ’n paar goeie kookboeke oor die
onderwerp aan.
Maklike Glutenvrye resep:

Verbruikersgids

Vyf minute plaat/pannekoek

Winkels wat alternatiewe beskikbaar het:

1 koppie glutenvrye koekmeel
(Glutagon)
1 eetlepel suiker (ek gebruik xylitol)
2 eetlepels bakpoeier
1
/8 teelepel sout
1 koppie rysmelk/sojamelk
2 eetlepels olie
Meng die droë bestanddele saam
Voeg melk en olie by en meng tot glad
Sproei jou pan met kleefvrye baksproei
Verhit ’n pan oor medium hitte
Skep lepels vol om jou plaatkoekies te
vorm
Probeer om nie almal te eet voor jou
deeg opgebruik is nie.
Geniet dit!
Cooking for an Allergy- free Lifestyle –
Tammi Forman
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Woolworths
Dischem
SPAR
Checkers
Produkte:
Glutagon, Nature’s
Choice, Gullon,
Fresh Earth
Goeie kookboeke:
Die Daniëlplan Kookboek
- Rick Warren
Jou Beste Lewe - Michael
Mol & John Berry

Ons deel geheime uit
ONS
GEE RAAD
Oulike partytjieplekke
en speelplekke
Kinderland
Cedar Junction
Brandweerstasie
Putt-putt
Minitown
Feetjietuin-Brooklyn
Monkey Tricks Kids Venue
Adventure Peak
Kidz Galore
Lalapanzi
Graceland
Little Party Place
Isabellas
Kimiad 19th Hole
Interessante uitstappies
Museum of Natural History
Willem Prinsloo Landbou
Museum
Kitty Hawk
Lakelands aarbeiplaas
Botaniese tuine
Bester Voëlpark
Voëlpark @ Monte Casino
Willow Feather Farm
Dieretuin
Hartbeespoortdam
Rietvlei-dam
Red Barn
Sci Bona
Faerie Glen Staproete
Emerald Resort

Hoe baie het jy nie al gewens jy het ’n handleiding gehad om
jou kinders moeiteloos groot te kry nie. Party mammas laat dit
boonop nogal so maklik lyk. Ons het namens jou uitgevind en nou
kan jy ook deel in al die partytjie en ander geheime van ons oulike
Parkie-mammas.
Teetuine

Meesterlike markte

Anja’s Teagarden
La Monaco
Afroboer
La Vie Lente
Passie
Koffietijd
Taste Life Café

Silverton Boeremark
Irene mark
Hazelwood Kosmark
Cowhouse Market

Gunsteling kindervriendelike
restaurante
Steak Inn
Papachino’s Restaurant
Brewers Family
Toni’s Pizza
C’est La Vie
SPUR - Glenfair
Crawdaddy’s, Lynnwood
Ocean Basket
Blos
Dros
Blue Crane
Farm Inn
Let’s Meat
The Collection, Woodlands
Life Café, Olympus
Knap kunswinkels
Jimnettes
Chinashop- Parkview
Her Annies
Ruby’s
Hobbyshop-Centurion
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Oulike kleuteraktiwiteite
Bak & Brou
Pofverf
Clamber Club
Kindermusik
Bounce
Ten Pin Bowling
Sandart
Mosaïek
Swierige swemlesse
Daleen Swemskool
Tinco Swemskool
Maggie van der Walt
Deodora Aquatics
Turtle Tots
Pikkewyne Swemskool
Leah, Laerskool Menlopark
Pat’s Swimming @ Menlyn
Virgin Active
Constantia Park Swemskool
Kiddies Aquatics, Lizette
Els Aquatics

Ons deel geheime uit
ONS
GEE RAAD
Partytjie organiseerders
Partytjiepakkies @ Belinda
BucketsofLoveGauteng
Bobaas bakkers
Marietjie Jordaan
Cara @ sugar and nice
Tanya Singleton
Anchen’s Cakes
Kombuis Kontrei
Elain du Toit
Lynnwood Tuisnywerheid
Hillcrest Tuisnywerheid
Sussa Cake Designers
Elsa’s
Knead
Cakes Net
Nadine McDonald
Tammy Walker
Charlene Marx
Kleurvolle kostuums
Partyshop - Kolonnade
Costume Castle
Scrootch & Marley
Verhuring van springkastele
Kidz Fun Hire
Vernon - Wingate Park
Jumping 4 Kids
Ilanza - Wespoort

Bont ballonne
Party Paradise - Parkview
E-Square Parties
Party & Bake
Partyshop - Hillcrest
Cosmo Balloon
Price Just
Cosmic Balloons
Variatas Party Shop
Feetjies, narre en ander
karakters
Faerie Folk
Ollie, die nar
Omo, the Clown
Beste verjaardagpresente
vir dogters
Poppe
Kunsvlyt
Bordspeletjies
Hakskoene en krone
Barbies
Krale
Sprokies kleredrag
Rokkies
Inkleurboeke
Storieboeke
Beste verjaardagpresente
vir seuns
Lego
Balle
Jawbones
Hotwheels
Karretjies
Transformers
Rolskaatse
Afstandsbeheer karre
Krieketkolf
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Gawe pediaters
Dr Marius Spangenberg
Dr Pieter Snyman
Dr H du Toit
Dr D Storm
Kidi Med
Dr French
Dr A Mavrodaris
Dr Potze
Dr Colquhaun
Dr Anne Taylor
Dr J Lotter
Tandartse
Dr Daleen Kloppers
Dr Gerhard Koch
Lizelle Meinhardt
Dr M McDonald
Dr Vanessa Olckers
Dr Adel Rossouw
Dr Anri Schoeman
Bright Smile
Dr Helen Nel
Dr Susan Swanepoel
Dr Ilse Pretorius
Dr A Strydom
Haarkappers
Yvette (André Green, Castle
Walk)
Marizelle @ Salon Pepper Chair
Racing Cuts
Mosaic - Udelene
Samantha @ Tricology
Lauren Visser Hair & Nail Salon
Bekostigbare kinderklere
Edgars, Ackermans
The Hub
H&M - Sandton
Cotton On Factory Shop
Naartjie Factory Shop
Woolworths

Kosblik idees
ONS
GEE RAAD

Ons kleuters se gunsteling etes:
Visvingers en skyfies
Hamburgers
Saggekookte stowevleis

deur Jeanne

Wees kreatief!

Kosblikidees

Verander broodjies in ’n prentjie
met ’n drukker om dit interessant
te maak.

Ryg blokkies kaas en worsies op ’n tandestokkie
Mini frikadelle
Cocktail worsies
Oorskiet pizza
Stukkies gebraaide wors
Hot dogs
Oorskiet Spaghetti Bolognaise
Mini tamaties
Druk broodjies met vorms uit
Pretzels
Springmielies
Soutkoekies met doopsous
Komkommer en wortelrepies
Mini Quiche
Skons
Muffins
Klein gevulde pannekoekies
Gevulde wraps
Klein gevulde vetkoeke
Joghurt
Droë vrugte
Vrugte in seisoen
Hard gekookte eiers
Vrugteslaai
Pastaslaai
Provita met kaassmeer
Gekerfde biltong
Droëwors
Hoender Nuggets
Rosyntjies
Croissants
Ham en salami

Ryg vrugte of groente op ’n stokkie.
Gebruik oulike bakkies en plakkers.
Pak ’n kleurvolle kosblik met ‘n
verskeidenheid items.
Los ’n “briefie” in die kosblik.
Uit die mond van die suigeling
Die Parkie-kleuter sê aan sy
Juffrou dat hy glad nie lekker
voel nie. Sy vra hom wat fout is.
Hy antwoord: “Ek weet nie
presies nie, maar dit voel of ek
bietjie buite moet speel.”
Juffrou: “Hoekom hou pappas
en oupas so baie daarvan om
koerant te lees?”
Parkie: “Want hulle het nie boeke
om te lees nie.”
Juffrou: “Wat noem ’n mens die
persoon wat die aankondigings by
die sirkus maak?”
Parkie: “Burgemeester!”
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Partytjie idees
ONS
GEE RAAD
deur Dina
Skaf oulike boeke met partytjie-idees aan
Soek idees op die internet
Pinterest is puik
Skep atmosfeer deur jou kaartjies, eetgoed en
aktiwiteite aan ’n tema te koppel
Maak jou kaartjies en deel dit uit
Volg telefonies op wie die partytjie gaan bywoon
Beplan aktiwiteite vir die kleuters
Aktiwiteite vir binne én buite is ’n goeie
voorsorgmaatreël
Dit is wys om ’n gesonde happie ook aan te bied
Dit is wenslik om aktiwiteite aan te bied wat kleuters
rustiger maak voor hulle huis toe gaan
Kry iemand om jou te help
Doen al jou voorbereidings
Stuur iets kleins huis toe
Neem baie foto’s
Geniet die dag
Leer jou kleuter om dankie te sê

Tema idees vir dogtertjies

Tuinpartytjie vir Dogtertjies

Tuinpartytjie vir Seuns

Tema: Skoenlappers

Tema: Goggas

Maak Rice Crispie-balle en gebruik blomdrukkers
om blomme uit te druk en sit op ’n sosatiestokkie
Maak skoenlapperkrone
Blinddoek kleuter en plak skoenlappers op ’n
groot prent van ’n blom
Plant blomme in klein potjies
Sorteer verskillende kleure plastiekblomme
Reënboogtoebroodjies gepak soos skoenlappers

Pak kolwyntjies om ’n wurmkoek te maak
Verf gesiggies soos allerhande goggas
Maak ’n gogga-spookhuis
Jellie met suurwurms
Hou ’n gogga-skattejag
Druk rou spaghetti deur viennas en kook (lyk soos
erdwurms)

Feetjies
Teepartytjie
Bak-en Brou
Blomme
Strand
Wintersprokie

Tema idees vir seuns
Spinnekoppe
Weermag
Lego
Seerowers
Kantoor
Plaas
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Bak ’n lekker verjaarsdagkoek

Bestanddele:
200g botter
160g wit sjokolade
165g suiker
1 koppie melk
150g meel
100g bruismeel
2 eiers
2 teelepels vanilla
Metode:
1. Smelt botter, sjokolade, suiker en melk op stoof. Laat afkoel vir 15 min.
2. Klits eiers en vanilla saam en voeg by melkmengsel. Meng goed.
3. Sif meel en bruismeel saam.
4. Voeg melkmengsel by meel. Meng goed.
5. Gooi beslag in 21-24cm koekpan en bak teen 170 °C vir
so 35 minute of tot gaar.

Versiersuiker:
500g versiersuiker
200g botter
Melk of water soos nodig
2 teelepels vanilla
100g wit sjokolade gesmelt en by res gevoeg (opsioneel)
Lekker bak!
Hierdie resep werk goed vir kolwyntjies asook ‘n groot koek
Maak ongeveer 18 kolwyntjies

Anchen Cousins (Anchen’s Cakes)

20

TOE MAMMAS
KLEIN WAS

TOE PAPPAS
KLEIN WAS

Modes

Aktiwiteite

LAMMETJIES

OLIFANTE

Rokkies wou ek dra. Rokkies en sandale.
Marlene Coetzee

Toe ek klein was het ons lekker speletjies gespeel soos
kennetjie en kleilat. Soms was kattekwaad tog so lekker.
Ek en my maats het in die bosse weggekruip en dan ’n
slang met ’n toutjie oor die pad getrek.
Valjean Joubert

HASIES

Dit was verkieslik dat ons ou klere kleuterskool toe
dra. Hoe ouer, hoe beter, ons het nooit skoon by die
huis gekom nie. Dalk was dit net ek. Modder, verf en
klimrame was my gunsteling.
Sharé Rheeders

KOEDOES

Ek het gehou van Lego speel, met metaalkarretjies en ook
teken met vetkryte.
Christie Engelbrecht

EENDJIES

STEENBOKKE

O, jitte! Ek kom van die Karoo af. Ons het nie “klere”
daar gehad nie.
Stephanie Schultz

Wat wil ’n seun nou meer graag doen, as om ’n vleisie te
braai en vuur te maak soos sy Pa?
Henning Dafel

STEENBOKKE

One’sies het ons gedra in die nag.
Cordoroy en check in die dag.
Nou kan ons net lekker daaroor lag.
Marietjie Dafel

EENDJIES

KOEDOES

HASIES

Dit was vir my baie lekker om Lego te speel, te teken en
te lees.
Johan Els

Gebreide bikini’s. Ouma het nie grootgeword in die tyd
van poly-otters nie. ’n Nat wol bikini was so swaar soos
lood.
Ané du Preez

Ek dink terug aan die koue wintersoggende saam met my
pa in die kraal om te gaan melk, my voete blou van die
koue en die enigste warmte - die vars beesmis wat groen
en vol stoom tussen my tone uitpeul.
Pieter du Plessis

OLIFANTE

Nee, kyk, my moeder het daarvan
gehou om haar dogtertjies aan te
trek!! Knap met die naald kon jy
ons altyd deur ’n ring trek. Of dit
nou vir ons mooi of gemaklik was,
was nie noodwendig ter sake nie
… Oordeel maar self. Maar in die
mode, was ons in die mode.
Anika le Roux

LAMMETJIES

My gunsteling aktiwiteit was om vis te vang.
Christiaan van der Linde
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Seënbede
PSALM VIR ’N
KLEUTER
deur Helene

Gelukkig is die kind wat weet dat Jesus in sy hartjie woon
Wat hoop op ’n toekoms wat mooi is
En droom van ’n wêreld wat goed is
Gelukkig is die kind wat weet dat sy mamma en pappa vir hom lief is
Wat hom koester uniek net soos hy is
En hom veilig hou daar waar sy huis is
Gelukkig is die kind wat weet dat om te leer lekker is
Wat na ’n skool gaan waar opvoeding net so baie meer is
En maats daar vir speel en huil en lag is
Here, o my Here
Laat my kindjie ook diep in U hart woon
Beskerm daar al sy drome en sy hoop
Koester daar sy geliefdes en sy lewe
Here, o my Here
Laat my kindjie in U hart tuis wees
Leer hom daar na U wil
en leef daar saam die pad wat hy moet stap

Sela
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SPESIALE DANK

Graag bedank die Parkieland Personeel en Ouerkomitee vir Juffrou Helene Heymans wat hierdie
Verjaarsdagblad die lig laat sien het. Met slegs Riekie se drome en idees, het sy ’n fenomenale
spogblad byeengebring wat ons skool so mooi uitbeeld.
Dankie, Helene vir jou insette, tyd en swoeg en sweet wat jy hierin geplaas het.
Jy is ’n Parkie duisend!
Ons bedank ook vir Helene van der Westhuizen en Sanet du Plessis wat hierdie blad gratis vir ons
ontwerp en gemaak het. Hulle het baie tyd en energie hierin gewerp. Dankie Helene! Beter sou
ons dit nie kon doen nie. Ons dank ook aan Retief van Wyk wat gehelp het met die taalversorging.
Dankie vir die Ouerkomitee wat vir ons Borgskappe gekry het sodat ons hierdie blad GRATIS aan
ons ouers kan verskaf. ’n Herinnering aan jou kleuter se kleuterjare vir ewig.
Baie dankie aan elke Borg wat so geneë daarmee was om ons te help om ons droom vlerke te gee.
Hoop hierdie “blad” het elkeen wat dit gelees het, geïnspireer, gemotiveer en groot genot
verskaf!
Lekker lees.

Riekie
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