


#SKOOLMETDIEBESTEGEES2019
 
As jy nog nooit self langs ‘n rugbyveld gestaan het waar ‘n skool sy beurt kry om sy gees 
vir die res van die wêreld te wys nie, sou jy dalk kon raai #SKOOLMETDIEBESTEGEES 
gaan oor wie “vis-blikke-jam-blikke-drie-by-drie” die hardste kan skree.  Of jy sou verkeer-
delik kon dink dit gaan alweer oor wie die vinnigste kan hardloop of die meeste drieë druk, 
die skool wie se glaskas in die portaal uit sy nate bars van al die blink spogprestasies wat 
daar uitgestal word of die skool met die meeste geld vir die grandste dekor!

Die ou vergete atletiekliedjies en -krete is vir seker afgestof en Afgeshow met ‘n oorver-
dowende lawaai.  Die kompeterende monster in elkeen van ons, het beslis moeite gemaak 
met ‘n ballon of ‘n vlaggie, ‘n gekleurde t-hemp of ‘n gesig wat geverf is.  Daar was natuur-
lik oorspronklike temas wat of by een-of-ander mylpaal van die skool aangesluit het, of ‘n 
belangrike waarde op ‘n manier uitgebeeld het.  En ja, die arme onderwysers is toe nou 
ook weer meegesleur en ingekatrol vir ‘n “slaan-jou-naam-met-‘n-plank” aktiwiteit!

In 2019 het GROOTfm 90.5 saam met ongelooflike borge, Skole-Beeld, Bounce, 
Cosave Powerbuild, Dr Tooth Little, Mit Mak Motors, Oliela, Signarama en School 
Ride ‘n GROOT-gees gedoente na 17 skole in en om Pretoria geneem.

Daar is gebons, geflos, ge-hop-scotch en ge-criss-cross-splash-down tot groot opwinding 
van elke graad in elke skool, met die hoogtepunt waar die onderwysers 'ge-dunk' is en 
ALLES het steeds gegaan oor gees en nie soos met soveel ander dinge oor die vinnigste, 
beste, hardste of sterkste nie.  Die skole het nie teruggehou nie, vir niks teruggestaan nie 
en hulself oortref met GEES vir hulle skool, vir mekaar en vir hul gemeenskap.

Skoolhoofde het die geleentheid gekry om vir 60 sekondes regstreeks op GROOTfm 
90.5 te GROOT brag oor hul skool, die onderwysers en hul leerlinge en die hoofleiers 
van elke skool het die kans gehad om te 'skinder' oor presies wat dit is wat hulle skool 
uniek maak. Bounce het die gees hierdie jaar na ‘n volgende vlak geneem en die leer-
linge se monde het letterlik oopgehang met elke sprong en kop-onderste-bo-toertjie om 
nie eens van die beatbox-klanke te praat nie.

Ons is vermaak op elke manier moontlik, van ‘n Lynnies-got-Talent, Mayvies-helde en 
heldinne waar elkeen bekroon of eerder beMANTEL was met ‘n spesiale May-
vies-mantel tot Laerskool Tuinrand se vlam-warm oggend wat nie eens ‘n F250 
kon blus nie.



Daar was hoendervleis-oomblikke met onder andere die Rosies se vol-
le-bors-saamsing-met-sonsopkoms, kreatiewe en oorspronklike krete waar 
Hoërskool Eldoraigne graad-vir-graad meegeding het vir die GROOTste gees 
en ‘n sirkus van gees toe die Woeries met die tema “The GREATEST SHOW-
MAN” vir ons The Greatest show aangebied het met Woerie-akrobate, beat-
boxers, Freestylers, dansers en selfs ‘n graad 12 boyband.  Laerskool Boere-
fort het konsert gehou met hul Boerefort-somer-lywe en die Tygies se gees 
was bloedrooi met ‘n KONINGS-van-gees tema.  Die Garsies het voorberei vir 
hulle derby met die voorstel van hul 1ste spanne en die Garsie-omgee-harte 
met blikkies, klere en komberse vir Pure Hope Skool het ons harte weereens 
diep geraak.  Die Pieries gaan BOS met camouflage klere en warm sjokolade, 
die blinkoog-Monnies se sterre het weer blink geskyn toe hulle die dag open 
met die GROOTste en belangrikste gees – die Heilige Gees en Hoërskool Pretoria-
Noord het die oggend afgeskop tot eer van God en daarna was dit net krui-
waens, helmets, scrumpette en GROOTgees.

Laerskool Danie Malan se helderkleurige t-hemde het kleur aan die 
grou-grys-dag gebring en die Hazies het gebulder asof daar duisende op die 
pawiljoene was.  Laerskool Constantiapark skop elke jaar die #skoolmetdie-
bestegees af en verras ons jaar-na-jaar met ‘n Rooikat-sonder-remme belewenis 
waar hulle as ‘n GROOT skoolgesin onder die maan dans.  Laerskool Anton 
van Wouw het gees gebou met skoene wat vermaak en die Klofies se gees het 
hoog geloop vir die Rugbywêreldbeker met ‘n GROOT Klofie-Bok-span wat 
deelgeneem het teen die veel kleiner Klofie-Japan-span.

#SKOOLMETDIEBESTEGEES is ‘n wen-wen vir almal, want te midde van 
soveel uitdagings wat skole beleef, onderstreep en beklemtoon daardie oomblik 
in tyd wat ons met mekaar deel, die wie ons is en wie ons wil wees - dit waar-
voor ons staan en waarin ons glo en watter sake in ons gemeenskap ons na 
aan die hart lê.

 Loer gerus hier na die eksterne uitdrukking en uitlewing van ‘n innerlike  
 opgewondenheid en die hope adrenalien wat daarmee saamgaan wan 
 neer ‘n skool deelneem aan #skoolmetdiebestegees...

https://www.dropbox.com/sh/rcgq1ht4916dfnn/AACFdcuqnglsdIgZ_QSN7QFia?dl=0

