


#SKOOLMETDIEGROOTSTEGEES2020
 
Vir die afgelope 7 jaar het GROOTfm 90.5 skole se gees getoets en besef dat Gauteng met 
die BESTE gees sit. Skole het ons oë laat rek en laat besef dat ‘n mens nie toe oë deur die 
lewe kan gaan nie... dis tyd om daardie oë wawyd oop te maak, jou 20/20 visie in te span en 
te soek na die skool met die GROOTSTE gees!  Ons kondig dus hiermee aan:  SKOOL MET DIE 
GROOTSTE GEES 2020.

#SKOOLMETDIEGROOTSTEGEES2020 is jou skool se kans om vir die hele Suid-Afrika te 
wys hoe lyk ware geesdrif, vurigheid, entoesiasme, lewenslus en positiwiteit, passie, ywer en 
energie, betrokkenheid, eenheid en samehorigheid of hoe ookal JY die woordjie “gees” 
verstaan en wil wys!  

Ons wil die onder-die-oppervlak-mooi, wat nie noodwendig die spogblaaie of podiums haal 
nie, kom soek en ontdek in die hoop om sommer self aan te steek met ‘n gees wat ons kan 
terugvat na ons eie kontrei en kantoor, straat, stad en land!

Ons span van GROOTfm 90.5 en Metro Beeld saai regstreeks van die skool af uit met ‘n 
bussie, kamera en verhoog en so weergalm en verwoord, fotografeer en deel ons elke stukkie 
van die aansteeklike atmosfeer wat ons daar by die skool beleef met almal wat ons kan, oor 
die radio, in die koerant en op sosiale media!  Asof dit nie lekker genoeg is nie, stap die wen 
hoër- en laerskool elkeen weer in 2020 weg met R20 000 se pryse!

So, of julle nou die ou vergete atletiekliedjies en krete afstof, ‘n paar nuwe krete bulder of 
sommer net wil afshow met ‘n oorverdowende lawaai, terselfdetyd vir ons julle moves wil wys, 
julle onderwysers uitstal, inkatrol en meesleur in een of ander “slaan-jou-naam-met-‘n-plank” 
aktiwiteit of aartappelresies hou, wawiele om die rugbyveld doen en jou eie pannekoek-bak 
kompetisie hou – jy wys gees soos net jou skool kan terwyl die beoordelaars loer na julle gees 
vir die skool, vir mekaar en vir julle gemeenskap!  

Wat, waar, wanneer en hoe?

1. Die kompetisie is op Vrydae-oggende gedurende die skoolkwartaal tussen 07:00 en 
10:00 op ‘n datum wat deur die skool gekies word.  

2. Ons sal die Dinsdag/Woensdag voor die Vrydag se #GROOTgeesdag die skool besoek om 
te bepaal waar die verhoog en GROOTfm 90.5 se buite-uitsaai-eenheid (bussie) moet staan.  
Hierdie eenheid sal dan die oggend van die GEESdag reeds om 05:30 opgestel word of heel 
moontlik al die Donderdagmiddag vir die uitsending wat regstreeks tussen 08:00 – 09:00 op die 
Vrydag plaasvind.



3. Alle leerders moet asseblief teen 07:00 op die pawiljoen/veld aanmeld.

07:00 – 07:50 Jou skool se kans om vir die hele Suid-Afrika te wys hoe lyk ware gees.

07:50 Alle leerlinge beweeg na die pawiljoen.

08:00   Alle leerlinge op pawiljoen
GROOTfm 90.5 gaan saam met die borge #GROOTgees bou met ons eie 90.5 of uit “gameshow”
 
09:00 Die #GROOTgees tune

09:15 Verdaag 

4. Die kriteria is baie eenvoudig:
Dis moelik om gees te kwantifiseer. Een van die slimste mense ooit,  Albert Einstein,  het 
dan self gesê alles wat tel, kan nie noodwendig getel, gemeet, geweeg of gesien word nie.  
Geen stophorlosie of tellinghouer kan op die ou end help meet aan daardie x-faktor waarna 
ons beoordelaars opsoek is nie, maar die kriteria waarna ons loer is soos volg:

• Gees vir jou skool en vir mekaar – die lekker samehorigheid en samewerking onder mekaar.

• Gees vir jou gemeenskap – julle liefdadigheidsprojek – julle hoef nie spesiaal ‘n nuwe of 
ander liefdadigheids- of gemeenskapsprojek vir die dag aan te pak nie.  Wys ons sommer 
net so ietsie van hoe en waar julle skool reg deur die jaar in die gemeenskap betrokke is.  

• X-faktor – Ons wil die onder-die-oppervlak-mooi, wat nie noodwendig die spogblaaie of 
podiums haal nie, kom soek en ontdek in die hoop om sommer self aan te steek met ‘n gees 
wat ons kan terugvat na ons eie kontrei en kantoor, straat, stad en land!

5. Julle is welkom om ons klankman, Barney Armstrong, se klank te gebruik deur die loop 
van die oggend.

6. Let wel: Ons sal na afloop van die projek weer die wen laer- en hoërskole kom besoek en 
verras in die 4de kwartaal.



Ons wil julle gerusstel dat gees nie iets is wat ‘n mens met geld koop nie, so moet asseblief 
nie onnodige uitgawes aangaan om hierdie dag aan te pak nie.  GROOTfm 90.5 bied hierdie 
projek gratis aan en daar is geen inskrywingsgelde betrokke om deel te neem nie.

#SKOOLMETDIEGROOTSTEGEES 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 waarvoor ons staan en waarin ons glo 
en watter sake in ons gemeenskap ons na aan die hart lê.

Ons sien uit om met vurige entoesiasme, lewenslustige positiwiteit, passievolle ywer en  
energie, betrokkenheid, eenheid en samehorigheid, ‘n vrolikheid en opbouende meelewendheid 
– met GEES – my Suid-Afrika en ons Suid-Afrika ‘n beter plek vir almal te maak!

Vir verdere inligting of om ‘n datum vir JOU skool te bespreek, stuur gerus ‘n e-pos 
aan info@grootfm.co.za


