
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Ouers  
 
Ons is baie dankbaar dat die 2022-skooljaar kon afskop met ’n mate van normaliteit.  
 
Die skooljaar het reeds ’n magdom hoogtepunte opgelewer. Besoek gerus die volgende skakels op 
die Paul Roos-webwerf om vertroud te raak met die nuutste nuus: 
 

 PRG-personeel - Kliek hier. 
 

 Adjunkrektor, mnr. AC Blume, is deur die beheerliggaam, met ingang Januarie 2022, as 
interne adjunkhoof aangestel. Mnr. Blume het in Cradock grootgeword en verwerf sy 
onderwyskwalifikasies aan die NMMU waar hy ook ’n honneursgraad in Onderwysbestuur 
verwerf. Hy begin sy onderwysloopbaan by Woodridge College in die Oos-Kaap waarna hy 
by Hilton College aansluit waar hy deel van die senior bestuur was. Ons glo mnr Blume se 
vars aanslag sal van onskatbare waarde vir Paul Roos Gimnasium wees.  

 

 2021 Matriekuitslae -  Kliek hier 
 

 Graad 8 - Kliek hier 
 
Ons doen ’n ernstige beroep op ouers om die kalender, soos dit op die webwerf verskyn, gereeld 
te raadpleeg. Dit is ’n waardevolle instrument om op hoogte te bly van belangrike datums en 
geleenthede by die skool. Gegewe die aard van die tye waarin ons lewe, is dit moontlik dat daar 
aanpassings gemaak kan word, soos die toekoms ontvou. Ons sal poog om alle veranderinge 
betyds aan te bring en te kommunikeer. Kliek hier 
 
Ons wil u versoek om u seun aan te moedig om betrokke te raak by skoolaktiwiteite. PRG bied ’n 
groot verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite aan en ons verwag van ons leerders om ’n winter- 
en ’n somersport te beoefen óf om betrokke te raak by kultuur of ander skoolaktiwiteite.  Die 
betrokkenheid van ons leerders vorm die boustene van PRG en verseker ’n vol en gelukkige 
skoolloopbaan vir die leerders. 
 
Ons is trots daarop om u en u seun as ambassadeurs van die PRG-handelsmerk te hê. Dit is die 
verantwoordelikheid van elke personeellid, leerder en ouer - hetsy informeel, sosiaal, langs die 
sportveld of by die skool, om die naam en beeld van die skool ten alle tye te bevorder. PRG se “old 
school values” stel daadwerklike en praktiese riglyne daar vir die seuns om die waardes van die 
skool, naamlik trots, respek en “gentlemanship” uit te leef. Herinner u seun asseblief deurlopend 
aan hierdie belofte gemaak tydens A-dag, sy eerste dag by PRG. Dankie dat ons u kan vertrou met 
die PRG-naam waaraan deurgaans met groot sorg gebou word.  

https://paulroos.co.za/n-spesiale-welkom-aan-die-nuwe-lede-van-die-paul-roos-familie/
https://paulroos.co.za/2021-matriekuitslae-matric-results/
https://paulroos.co.za/prg-se-graad-8s-skop-2022-met-n-bedrywige-week-af/
https://paulroos.co.za/jaarprogram-year-program/


 
Ons is opgewonde oor 2022 en wens u seun ’n jaar toe waarin hy hom ten volle sal kan uitleef en 
sy potensiaal bereik.   
 
Semper Splendidior  
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