
Wat Laerskool Slot van die Paarl vir my beteken het: 

Ek onthou dit nog soos gister, die eerste dag toe ek by die Gr. R klas instap.  Met 
my teddiebeer in my hand het ek ‘n warm verwelkoming gekry.  Alhoewel dit soms 
moeilik was om te kyk hoe my ma by die hek uit ry, was daar altyd iemand om 
my te troos.  Ek sal nooit die dag vergeet toe daar ‘n donderweerslag geslaan 
het nie.  Ek het so groot geskrik dat ek sommer begin huil het. Die maats het nie 
vir my gelag nie, maar my getroos. 

Die eerste dag toe ek my skoolklere aantrek was ongelooflik.  Ek onthou 
nogsteeds al die rympies wat ons geleer het om die letters van die alfabet uit te 
ken.  My eerste skoolkonsert as die lelike eendjie sal ek ook nooit vergeet.  My 
gunsteling dag was natuurlik “troeteldier-dag” – dit was so lekker om my 
troeteldier saam skooltoe te bring. 

My Graad 2 jaar was ongelooflik. Juffou Anelle het ‘n baie sagte hart. 

In Graad 3 het die huiswerk EERS begin.  Juffrou Ina het elke dag vir my gesê 
hoe bly sy is om my in haar klas te hê.  Met Juffrou Ina se hulp het ek my 
eerste tand gewissel.  Juffrou Ina het my ook geleer hoe om my skoene skoon 
te maak en ‘n hemp se knoop vas te werk. 

My Graad 4 en 5 jare was onbeskryflik.  Hierdie twee Juffrouens het so ‘n groot 
invloed in my lewe gehad.  Ek kon hulle maklik om my pinkie draai.  (hiehie)  Juffrou 
Mariaan en Juffrou Marelize het daardie liefdevolle kyk in hulle oë gehad wat 
onbeskryflik is.  Hulle drukkies in die oggend kon enige slegte dag weer vrolik maak.  
Hierdie twee Juffrouens het al my geheime geweet en hulle kon dadelik sien as 
daar fout was.  Hulle was vir my soos ‘n ma by die skool.  Ek het altyd ‘n skouer 
gehad om op te huil.   

Juffrou Simonie was ook ‘n baie liefdevolle en goeie Juffrou.  Sy is ook my Netbal 
afrigter.  Ek sal haar ook nooit vergeet nie. 

Ek het die beste Graad 7 meneer in die wêreld gehad.  Met sy snaakse grappies en 
vreemde idiome het hierdie meneer diep in al die Graad 7 leerders se harte 
gekruip. 

Tannie Sandra ons skool se sekretaresse was altyd daar as jou maag seer is of 
jou kop pyn – sy sou sommer vinnig vir mamma bel. 

Hierdie skool is wonderlik.  Dit is net ‘n fantastiese gevoel as elke kind in die skool 
jou op jou naam groet en jy hulle op hul naam kan terug groet. 

Hierdie skool het vir my ‘n baie goeie selfbeeld gegee omdat daar soveel 
wonderlike geleenthede was.  Elke leerder het hul eie oomblik voor ‘n gehoor 
gekry, selfs ek.  Ek is glad nie sportief nie, maar selfs ek was ‘n gelukkige Slotter!   

Laerskool Slot van die Paarl het vir my nie soos ‘n klein skooltjie gevoel nie, maar 
eerder soos ‘n groot familie. 
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