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"Terug Skool Toe" fotokompetisie

W

ys vir ons jou blink nuwe skoolskoene en grootste 2019 glimlag
van jou eerste skooldag vir die jaar.
Maak nie saak of jy graad 1 of graad 12 is nie,
jy (of mamma) mag maar bietjie spog met jou
in jou skooldrag.
Stuur jou foto vir ons Terug Skool Toe
fotokompetisie nou in! Wen 'n skryfbehoefte
geskenkpak met komplimente van Herald
Office National met jou wenfoto.
Om in te skryf volg die eenvoudige stappe
deur jou foto via Facebook-messenger vir die
Heilbron Herald Facebook-blad te stuur,
waarna ons dit dan op die blad sal laai sodat
soveel as moontlik reaksies gewerf kan word.
Foto-inskrywings sowel as reaksies sluit
21 Januarie om 08:00. Geen foto's of reaksies
word na hierdie datum meer aanvaar nie.

Die wenner sal in die koerant aangekondig word op 25 Januarie.
Vir enige navrae skakel Jolandri by 058 852 3033. Sterkte aan al
die deelnemers!
Bepalings en voorwaardes:
• Die deelnemer moet Heilbron Herald op Facebook volg om te kan
inskryf.
• Heilbron Herald sal die kompetisie beoordeel uit die inskrywings
wat ontvang is teen 21 Januarie 2019.
• Heilbron Herald se besluit ten opsigte van diegene wat deelneem
en die keuse van die wenner is finaal. Geen korrespondensie met
betrekking tot die kompetisie sal aangegaan word nie.
• Slegs die reaksies op die Heilbron Herald Facebook-blad se foto
sal in ag geneem word vir die kompetisie.
• Slegs die leerders se foto's van hul eerste dag van 2019 mag
ingeskryf word.
• Die wenner is self verantwoordelik om die prys te kom afhaal in
Heilbron. Verdere reëlings sal getref word.
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Maak 'n verskil
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Skenk jou
skryfbehoeftes
it is Januarie en die skooltasse is
reeds netjies gepak propvol nuwe
skryfbehoeftes om die nuwe skooljaar aan te pak. Vir talle gesinne is hierdie
tyd van die jaar egter 'n groot bekommernis
wanneer kinders, sonder die nodige skryfbehoeftes, benoud en skaam skool toe moet
gaan. Saam kan ons egter 'n verskil maak en
seker maak elke leerder begin die jaar met
groot opgewondenheid!
Office National loods 'n nasionale projek

Vrydae se

om 10:00.

L

eroy Mosia, seun van Mathapelo en
Neo, albei onderwysers by die Boitumelong Primary School in Heilbron,
stap weg met ses onderskeidings. Leroy is 'n
Vrystaatse hamergooikampioen.
Hy is ook Hoër Tegniese Skool (HTS) in
Sasolburg se top matriekleerling van 2018.
Hy ontvang onderskeidings in die volgende
vakke: Wiskunde, Lewensorïentering, Elektriese Tegnologie, Ingeneursgrafika en
-Ontwerp, Inligtingstegnologie en Fisiese
Wetenskap. Leroy het die beste in Fisiese
Wetenskappe en Inligtingstegnologie gevaar,
waarin hy onderskeidelik 97% en 91% behaal
het. Leroy het volgens berigte gesê dat hy 'n
elektriese ingenieur wil word. Hy gaan met 'n
beurs aan die Universiteit van Kaapstad studeer.

Spertyd vir

waar skryfbehoeftes geskenk kan word aan
minderbevoorregte leerders.
Bring jou ou potloodsakkie met vergete
penne, potlode en meer om jou bydrae te
lewer. Donasies word ook verder beloon met
groot pryse vir skole en leerders wat deelneem. Neem 'n foto van jou donasie en plaas
dit op sosiale media met die
#ONmystationerypledge merk. Herald
Office National sien uit om saam met jou 'n
verskil te maak! #ONmystationerypledge
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