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Oor die skrywer: Jaco Jacobs

1.  Lees die onvoltooide biografie en vul die ontbrekende woorde 
in. 

Jaco Jacobs is op die Karoodorpie 
(1.1________) gebore en het daar 
grootgeword. Hy het al op laerskool 
aan (1.2________) deelgeneem en 
op hoërskool sy eerste pryse begin 
wen. In 1998 was hy (1.3 ______) 
van die Hoërskool Carnarvon en in sy 
matriekjaar het hy ook begin om vir 
tydskrifte soos (1.4______) verhale 
te skryf. 

Ná skool het hy B.A. aan die Univer-
siteit van die Vrystaat (1.5_________). 
In 2001 het sy eerste (1.6_________), 
Troetelgedrog, by LAPA Uitgewers verskyn. In 2002 het hy sy 
honneursgraad in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit 
van die Vrystaat (1.7 _______). 
Hy was daarna (1.8)_________van ’n jeugblad, en deesdae is hy 
uitgewer van kinder- en jeugboeke by LAPA. 

kinderboek Sarie voltooi Carnarvon
skryfwedstryde redakteur gestudeer hoofseun
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Luisteroefening: Agterbladkopie

Luister aandagtig na die leesstuk en kies dan die korrekte ant-
woord. Skryf net die nommer en die letter van die antwoord in jou 
toetsboek.

1. Die wolke trek weg voor die ________________________ .
a. son
b. maan
c. sterre
d. wolke

2. Een woord vir baie koud is  _________________________ .
a. yskoud
b. yskaskoud
c. sneeukoud
d. baiekoud

3. Agter een van die struike staan ’n ____________________ .
a. hond of ’n kat
b. hond of ’n dier
c. wolf of ’n hond
d. wolf of ’n dier

4. Watter beskrywing van die dier pas nie?
a. harige gesig
b. weggetrekte lippe
c. glinsterende oë
d. swaaiende stert

5. Wat doen die dier voor Rikus se verbaasde oë? 
a.  Die dier kom orent op sy agterpote.
b.  Die dier kom orent op sy voorpote.
c.  Die dier kom stadig orent.
d.  Die dier se agterpote staan orent.

6. Watter geluid kom uit die dier se keel?
a.  ’n gekerm
b.  ’n gegrom
c.  ’n geblaf
d.  ’n getjank

7. Dink jy dat die dier ’n wolf is? Waarom sê jy so? (2)

8. Waarom, dink jy, is die titel van die boek Tande? (2)
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1. Voltooi die volgende blokkiesraaisel:

2. Skryf die volgende IDIOME in jou eie woorde.
2.1.1   “... ek kan nog steeds g’n kop of stert uitmaak van daai 

opdrag nie.” 
2.1.2   “Marius is al vaal van die honger ...” 
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DWARS 
3.  Tema van opstel
5.  Oom At se beroep
6.  Rikus se slim vriendin
7.  Die opdrag lyk ___.
11.  Juffrou Joubert se vak
12.  Rikus is in graad ___.
13.  Wat Marius eet
14.  Wat was oom At in sy jong 

dae?

AF 
1.  Juffrou Lupus se vak
2.   Juffrou Lupus gee dit vir 

huiswerk.
3.  Rikus se honger vriend
4.   Woord wat juffrou Lupus 

se haarkleur beskryf
8.  Wat oom At drink
9.  Aantal woorde vir opstel
10.   Woord wat juffrou Lupus 

se gesig beskryf

Hoofstuk 1

Woordverklarings
akkerboom – oak tree
benerige gesig – bony face
beserings – injuries
bog – nonsense
brandende kole – burning 

coals
effens omgekrap – somewhat 

irritated
fronsend – frowning
gegloei – glowed
geklemde kake – clenched 

jaws
gesigsuitdrukkings – facial 

expressions
halfhartig – halfheartedly
krokodiltemmer – crocodile 

tamer
liefdevol – loving
loopbaan – career
mank – limping

mites – myths
moedeloos – despondent
ongehoorsame snuiters – 

disobedient brats
ontplof – explode
oorveeg – smack
opsigter – caretaker
raaisel – mystery
rakkers – rascals
samelewing – society
slagtand – fang
spreekwoord – saying
verbied – prohibit
verontwaardiging – indigna-

tion
verwarde – puzzled
verweerde – shabby
wapen – badge
weermaggeneraal – army 

general
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2.1.3   “... party mense se blaf is erger as hulle byt.” 
2.1.4   “Die opdrag lyk vir hom Grieks.”

3.  Haal ’n woord aan uit die eerste paragraaf wat dieselfde 
beteken as baie skerp.

4. Gee ’n goeie Afrikaanse woord vir brêkfis.

5.   Watter emosie ervaar Rikus in die volgende aanhaling? Skryf 
net die emosie neer.

“Wel, dink Rikus de Wet met geklemde kake ...”

6.  Begin die volgende sinne met die woorde tussen hakies.
6.1 Die huiswerk is moeilik. (Môre)
6.2 Juffrou Lupus is ’n kwaai onderwyser. (Verlede week)
6.3 Rikus moet sy huiswerk doen. (Volgende week)
6.4 Rikus het ’n nuwe onderwyser. (Verlede jaar)

7. Beantwoord die volgende vrae in die ontkennende vorm. 
Begin so: Nee, ...
7.1 Neem Rikus iets uit Marius se kosblik?
7.2 Staan Rikus altyd eerste in sy klas?
7.3 Was juffrou Lupus al ooit ’n krokodiltemmer in die sirkus?

8.  Vervang die woord in hakies met ’n gepaste voornaamwoord. 
Skryf net die nommer en die antwoord neer.

Oom At is die skoolopsigter. (1.7.1 oom At) sit en eet altyd 
(1.7.2 oom At se) toebroodjies buitekant (1.7.3 oom At se) 
kantoortjie.

Hoofstuk 2

1.  Formuleer ’n goeie VRAAG vir die volgende ANTWOORDE.
 Gebruik die volgende VRAAGWOORDE: 

 Wie Wat  Waar  Watter  Hoeveel

1.1 Die naam van die kanarie is Twietie.
1.2 Juffrou Joubert het in Skandinawië vakansie gehou.
1.3 Rikus se hond se naam is Goliat.
1.4 Die klas se mure is heldergroen geverf.

2.  Watter emosie ervaar Rikus in die volgende aanhaling? Skryf 
net die emosie neer.

“Rikus kan nie help om te glimlag nie ...”

3.  Verduidelik in jou eie woorde wat die koerantopskrif beteken: 
Reuse hond maai steeds onder vee.

Woordverklarings
angswekkend – alarming
beduie – direct
berig – report
erf – yard
geskut – impounded
geverf – painted
gunsteling – favourite
heldergroen – bright green
kanarie – canary
karkasse – carcasses
kreune – moans
lustig – happily
maai – destroy viciously
martel – torture
onherkenbaar –  

unrecognisable
opgewek – cheerfully
plaaslike – local

reuse – huge
rondloperhond – stray dog
Skandinawië – Scandinavia
slaappatrone – sleeping 

patterns
stapel – heap, stack
telkemale – repeatedly
vee – farm animals
vermink – mutilate
vermoedelik – presumably
verskeur – tear apart
voorbladfoto – front page 

photo
voorval – incident
vrolike – happy
waarsku – warn
woordvoerder –  

spokes person
wrede – cruel
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4.  Vervang die woorde tussen hakies met EEN woord.
Juffrou Joubert se koerante is (baie nuut).

5.  Skryf die volgende IDIOOM in jou eie woorde: Hy kan nie ’n 
vlieg seermaak nie.

6.  Kies die regte voorsetsel uit die blokkie om die sinne te 
voltooi.

op met in oor om  aan van

Die voorval is die vierde (6.1 ___ ) sy soort die afgelope paar dae 
(6.2 __ ) die Stilwater-distrik. Stilwater Nuus het berig (6.3 _____) 
twee skape wat vroeër (6.4 _______ ) plase doodgebyt is. Die 
polisie waarsku honde-eienaars (6.5___ ) hulle honde nie vry te 
laat rondloop nie.

7. Vul die regte hoofletters en leestekens in. 
7.1  wel, moenie dink dis vir onderwysers lekker om terug te 

wees nie
7.2 so, hoe was julle vakansie
7.3 twietie sit lustig en fluit
7.4 moenie julle diere laat rondloop nie
7.5 juffrou joubert koop elke dag die Stilwater Nuus
7.6 nonsens

8. Begin die volgende sinne met die vetgedrukte woorde.
8.1 Juffrou Joubert gaan elke jaar met vakansie oorsee.
8.2 Juffrou Joubert koop elke oggend die koerant.
8.3  Die rondloperhond het die afgelope paar dae amok 

gemaak.
8.4  Stilwater Nuus het verlede week berig oor skape wat 

doodgebyt is.

9.  Verander die volgende stellings in vrae deur met die  
vetgedrukte woorde te begin.
9.1 Goliat is ’n reuse hond.
9.2 Goliat sal nie ’n vlieg seermaak nie.

9.3 Goliat moet in die erf bly.
9.4 Die hond verskeur die skape.
9.5 Die kanarie sit lustig en fluit.

10.  Gebruik die woord vee in ’n sin waar dit ’n ander betekenis 
het as in die hoofstuk.
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Hoofstuk 3

1.  Lees die onderstaande gedeeltes goed deur en beantwoord 
dan die vrae in volsinne.

“Daai hoenders het in elk geval nie ’n kat se kans gehad nie,” 
lag Marius. “Tannie Verwey voer hulle tog net vet en verkoop 
hulle een vir een in haar slaghuis of in die kafee!”

1.1 Wat het met die hoenders gebeur? (2)
1.2  Watter twee winkels besit tannie Verwey? (Gee net die 

name) (2)
1.3  Hoeveel hoenders is gevang? Skryf net die getal neer. (1)
1.4  Wat noem jy iemand wat nie vleis eet nie? Skryf net die 

woord neer. (1)

Hulle hou op gesels toe juffrou Lupus by die deur uitgestap 
kom met ’n pak dik lêers onder haar arm. Sy kyk nie eens na 
hulle kant toe nie. Toe sy haastig by die trappe afklim, val daar 
’n paar stukkies papier uit een van haar lêers. Sy stap verder 
sonder om enigiets agter te kom.

1.5  Wie hou op gesels toe juffrou Lupus uitgestap kom? Gee 
hulle name. (3)

1.6  Waar kom juffrou Lupus uitgestap? (1)
1.7   Waar staan die kinders en wag? Skryf net die woord neer. 

(1)

Woordverklarings
gekla – moaned
gesteur – disturbed
herstel – recover
hoenders – chickens
hoofberig – main article
huiwerig – hesitant
ingedagte – absent-minded
kamma – pretending to
kindermishandeling – child 

abuse

kortaf – abrupt
lêers – files
misdadiger – criminal
slaghuis – butchery
slimkoppe – clever ones
staatsgeheim – government 

secret
vegetariër – vegetarian
verslae – devastated
koerantuitknipsel – news-

paper clipping

1.8  Waarom staan die kinders daar en wag? (2)
1.9  Wat het juffrou Lupus gedoen om te verseker dat Rikus-

hulle nie sien waarmee sy op die rekenaar besig is nie? 
(1)

1.10  Wat het uit juffrou Lupus se lêer geval? Skryf neer watter 
tipe papiertjies dit is en waaroor dit gaan. (2)

2. Verbind die volgende sinne met die woorde tussen hakies.
2.1  Iets het by tannie Verwey se hoenderhok ingebreek. 

Sewe van haar hoenders is gevang. (en)
2.2  Daai hond moet gevang word. Hy veroorsaak meer 

chaos. (voordat)
2.3  Tannie Verwey het ’n slagtery. Sy slag die hoenders. 

(daarom)
2.4  Tannie Verwey voer die hoenders vet. Sy slag hulle. 

(daarna)
2.5  Anja eet hoenderburgers. Sy is nie ’n vegetariër nie. (dus)

3.  Voltooi die volgende sinne deur ’n gepaste voornaamwoord in 
te vul. Skryf net die nommer en die antwoord.
3.1  Dit is tannie Lettie se hoenders. Die hoenders is ___.
3.2  Dit is die boer se skape. Die skape is ___.
3.3  Dit is Anja se hoenderburger. Die burger is ___.
3.4  Dit is die kinders se idee. Die idee is ___.
3.5  Dit is my hond. Die hond is ___.

4  Vervang die woord tussen hakies met EEN woord.
Die rekenaarklas begin oor vyf (4.1 meer as een minuut)  
en die (4.2 meer as een kind) stap in die (4.3 klein klas) in. 
Juffrou Lupus sit by een van die (4.4 meer as een rekenaar) 
en werk. Sy draai die rekenaar se (4.5 klein skerm) weg sodat 
die kinders nie sien wat sy doen nie. 

Juffrou Lupus stap by die (4.6 meer as een trap) af met ’n dik 
pak (4.7 meer as een lêer) onder haar (4.8 klein arm) en gryp 
die (meer as een papier) uit Rikus se (4.10 klein hand).
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5.  Kies die regte woord tussen hakies en skryf dit neer.
5.1  Rikus se (maag/mag) draai toe hy sien wie in die 

rekenaarklas sit.
5.2  Dit is juffrou Lupus (wat/wie) in die rekenaarklas sit.
5.3  Sy vra: “Kan ek julle (hulp/help)?”
5.4  Hulle behoort ons ’n week kans te gee om van die 

vakansie te (herstel/bestel).
5.5  Die (diere/deure) word deur ’n hond aangeval.

Hoofstuk 4

1. Voltooi die keusevrae:
1.1 Wat is Rikus se van? 

a.  Wet
b.  De Wet 
c.  Joubert
d.  Lupus 

1.2 Wie maak vir Rikus wakker wanneer hy verslaap?
a.  sy ma 
b.  sy suster 
c.  sy hond
d.  sy kat 

1.3 Wat is Rikus se suster se naam?
a.  Tessa 
b.  Teresa 
c.  Anja 
d.  Anna

Woordverklarings
aaklige – horrible
bekommerde – worried
betyds – on time
bewusteloos – unconscious
donker kringe – dark circles
gedagte – thought
gekreukel – creased
hondsdolheid – rabies
jaloers – jealous
koue rillings – cold shivers
leidrade – clues
modderboë – mud arches
moorddadige – murderous
onderonsie – quarrel

reënbui – downpour
ruggraat – spine
saamdrom – gather
salig – blissful
skoolterrein – school ground
tjankgeluidjie – yelp
verbasing – surprise
versameling – collection
verslaap – overslept
voetspore – footprints
warrel – whirl
wat op dees aarde – what on 

earth
weerskante – on both sides
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1.4 Watter vak het Rikus die eerste periode?
a.  Afrikaans 
b.  wiskunde 
c.  kuns 
d.  MSW

1.5 Wat, sê hulle, het vir oom At aangeval?
a.  ’n hond 
b.  ’n kat 
c.  ’n monster 
d.  ’n kind

1.6 Waarheen het die ambulans oom At geneem?
a.  die polisiestasie 
b.  die hospitaal 
c.  die kliniek  
d.  die skool

1.7 Wie is op soek na voetspore en leidrade?
a.  die ambulansmanne 
b.  die polisiemanne
c.  die onderwysers 
d.  die speurders

1.8  Wie sê vir die kinders om aan te gaan met hulle opstelle?
a.  Juffrou Lupus 
b.  Oom At 
c.  Juffrou Joubert 
d.  Die polisieman

1.9  Watter siekte veroorsaak dat honde berserk raak?
a.  hoofpyn
b.  maagpyn
c.  hondsdolheid 
d.  hondegriep

1.10   Watter emosie ervaar Rikus wanneer ’n koue rilling teen 
sy ruggraat afkruip?
a.  woede 
b.  vrees 
c.  hartseer 
d.  liefde

2.  Vervang die woord in hakies met die regte vorm van die 
woord. Skryf net die nommer en die antwoord.

Goliat maak ’n (2.1 sag) tjankgeluidjie buitekant Rikus se  
(2.2 laag) venster. Toe Rikus op sy horlosie kyk, is dit ’n 
kwartier voor die skool begin. Rikus storm deur die huis in ’n 
warrel van (2.3 oud) skoolklere, (2.4 nuut) boeke en (2.5 
koud) ontbytpap.

3.  Begin die volgende sinne met die woord(e) tussen hakies.
3.1 Dit is koel buitekant. (Volgende jaar)
3.2  Rikus vergeet sy boeke by die huis. (Verlede week)
3.3 Rikus verslaap. (Gister)
3.4 Hy het die eerste periode MSW. (Volgende jaar)
3.5 Rikus verstaan dit nie. (Gister)
3.6 Die hond verorber die skape. (Verlede week)
3.7 Oom At word na die hospitaal vervoer. (Eergister)

4. Beantwoord die volgende vrae in die ontkennende vorm. 
Begin so: Nee, ...
4.1  Het die universiteit al begin?
4.2  Lê Rikus nog in die bed?
4.3  Is Rikus betyds vir skool?
4.4  Weet iemand wat gebeur het?
4.5  Is juffrou Lupus ooit gaaf?

5. Hoe sal jy die volgende bevele gee?
5.1  Jy moet jou werk doen. 
5.2  Jy moet stilbly.
5.3  Jy moet nou opstaan.
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Hoofstuk 5

1.  Kies ’n vraagwoord om by die antwoord te pas. Skryf net die 
nommer en die vraagwoord neer.

Wie Wat Waar Hoeveel Wanneer Hoe laat

1.1 ___ is deur ’n hond aangeval?

Die skoolopsigter is deur ’n hond aangeval

1.2 ___ sê dat oom At nie besoekers mag ontvang nie?

Die verpleegster sê dat oom At nie besoekers mag 
ontvang nie.

1.3  ___ kondig die skoolhoof af dat oom At nog nie sy be-
wussyn herwin het nie?

Die skoolhoof kondig Vrydagoggend af dat oom At nog 
nie sy bewussyn herwin het nie.

1.4 ___ moet die kinders vir oom At skryf?

Die kinders moet vir oom At beterskapkaartjies skryf.

1.5  ___ sal juffrou Joubert vir oom At die beterskapkaartjie 
neem?

Woordverklarings
bank-affêre – a function/

party at the bank
besoekers – visitors
beterskapkaartjie – get well 

cards
bewussyn herwin – regain 

consciousness
dop – to fail
gons – buzz

ingelewer – handed in
kondig af – announces
omgekoop – bribed
ontvangstoonbank –  

reception desk
uitkyk – look out
verdag – suspicious
op die ingewing van die 

oomblik – on the spur of 
the moment

Juffrou Joubert sal die beterskapkaartjie vir oom At neem 
sodra hy sy bewussyn herwin.

2.  Gee die regte vorm van die woord tussen hakies. Skryf net 
die nommer en die antwoord neer. 

Juffrou Lupus se opstel is die (2.1 moeilik) opstel wat hulle 
nog ooit in MSW gekry het. Gewoonlik is die opstelle (2.2 
maklik) as dit. 

Marius glimlag (2.3 breed) wanneer hy hoor dat Rikus pizza 
gaan bestel. Hy eet altyd (2.4 baie) as die ander kinders. 

Al werk Anja altyd die (2.5 hard) aan haar take, is sy hierdie 
keer nie baie (2.6 ver) as Rikus en Marius nie.

3. Verbind die volgende sinne met die woord tussen hakies.
3.1  Die opsigter is aangeval. Die hele dorp gons. (dus)
3.2  Oom At is nog bewusteloos. Hy mag nie besoekers 

ontvang nie. (daarom)
3.3  Niemand mag dit saans alleen buite waag nie. Daar is ’n 

gevaarlike hond. (want)
3.4  Die kinders gaan na Rikus se huis. Hulle werk aan die 

taak. (omdat)
3.5  Rikus bel vir Anja. Sy kan hulle help. (sodat)

4.  Gee die regte meervoude van die woorde tussen hakies. 
Skryf net die nommer en die antwoord neer. 

Die kinders gaan saam aan hulle (4.1 opstel) by Rikus se huis 
werk, waarna hulle ’n paar (4.2 DVD) gaan kyk. Miskien sal 
Rikus se ma vir hulle twee (4.3 pizza) bestel om te eet.
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Hoofstuk 6

1.  Beantwoord die volgende vrae in die ontkennende vorm. 
Begin so: Nee, ...
1.1 Was die opstel vervelig?
1.2 Moet die kinders iets oor kabouters skryf? 
1.3 Weet die kinders alles oor vampiere?
1.4 Sien ons vandag nog die mitiese monsters? 
1.5 “Show” Theresa altyd af?

2.  Lees die onderstaande gedeeltes goed deur en beantwoord 
dan die vrae. 

Rikus wip soos hy skrik. “Jou pes!” skreeu Marius.

Woordverklarings
agterhek – back gate 
agterkant – back 
belewenis – experience  
betyds – in time  
buurt – neighbourhood 
dofweg – faintly 
erg – bad(ly) 
frons – frown 
gang – passage/corridor 
gegaps – stole(n) 
gevries – frozen
gromgeluide – growls 
halfpad – halfway
huiwerig – hesitant(ly) 
ingesluk – swallowed 
ingewikkelde – difficult 
kant en klaar – finished 
kiertsregop – upright 
kriewel – creeps (funny 

feeling)
meteens – suddenly 
mitiese monsters – mythical 

monsters 

mompel – mumble 
nagereg – dessert 
nekhare – mane/hair on 

neck 
nooit vantevore – never 

before  
ontsteld – upset 
senuweeagtig – nervous 
sleutelwoord – keyword 
spannende toneel – tense 

moment 
stadigaan – slowly 
tjankgeluidjies – yelps 
uitasem – out of breath 
veronderstel – supposed to 
verontwaardig – indignant 
verskonend – apologetically 
vervelig – boring 
voordeur – front door 
weergalm – echo 
wemel – swarm 
woordeboek – dictionary

2.1  Waarom skrik Rikus? (2)
2.2  Wie is die pes? Skryf net sy naam neer. (1)
2.3  Verduidelik waarom Marius skreeu? (1)

“Ja, los hom, man. Hy’s seker maar agter ’n kat of ’n ding 
aan,” sê Marius. “Hy’s nou-nou terug, jy sal sien. ”

2.4 Van wie praat Marius? Skryf net sy naam neer. (1)
2.5  Wat laat Rikus dink dat sy hond nie agter ’n kat aan is 

nie? (1)
2.6 Waarom los Rikus nie net sy hond nie? (1)

Stadig, dóódstadig, kom die dier voor Rikus se verbaasde oë 
orent op sy twee agterpote. Maar die heel ergste is toe dit 
weer grom – ’n stadige, hees geluid wat agter uit die dier se 
keel kom.

2.7  Waar is Rikus? Skryf net die plek se naam neer. (1)
2.8  Waarom is hy daar? Verduidelik jou antwoord. (3)
2.9  Watter soort dier is dit? Gee twee bewyse om jou ant-

woord te staaf. (3)
2.10   Watter woord het die dier gesê? Skryf net die woord 

neer. (1)
2.11  Wat het dus met oom At en al die plaasdiere gebeur? (1)

“Ons het hom, kêrels!” roep iemand uit.

2.12 Vir wie het hulle? (2)
2.13 Wie is aan die woord? Skryf net die woord neer. (1)
2.14   Verduidelik waarom Rikus baie bly was om die woorde 

te hoor. (2)

3.  Vervang die woord tussen hakies met ’n gepaste voornaam-
woord.
3.1  Rikus soek na (Rikus se) hond. 
3.2  (Marius en Anja) soek na die hond.
3.3  (Die hond se) geblaf weergalm in die straat af.
3.4  Teresa help (Teresa se) broer met sy taak.
3.5  “Sjoe, (Rikus se) suster is baie slim!” sê Marius.
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3.6  “Teresa, kan jy (Marius, Anja en Rikus) asseblief help met 
die taak?” vra die kinders.

4. Skryf die volgende oor, maar vul die regte leestekens in
4.1 Rikus hulle
4.2 Wies daar?
4.3 Iets he
4.4 Hys hier.
4.5 nou nou  
4.6 se Marius
4.7 verbaasde oe
4.8 Die woorde gese
4.9 Ons het hom, kerels.
4.10  Hy moet sy oe toeknyp. 

5.  Voltooi die volgende sinne deur ’n gepaste besitlike voor-
naamwoord in te vul. Skryf net die nommer en die antwoord 
neer.
5.1 Die hond behoort aan Rikus. Die hond is ___.
5.2 Die biblioteekboeke behoort aan Anja. Dis ___.
5.3 Die rewolwers behoort aan die polisiemanne. Dis ___.
5.4 “Die pizza is (my pizza),” sê Marius vir die hond.
5.5  “Is hierdie biblioteekboeke (jou boeke)?” vra Marius vir 

Anja. 

6. Gee een woord vir die vetgedrukte woorde:
Rikus gaan staan (6.1 baie stil) en word (6.2 baie koud). Goliat 
se rughare staan (6.3 baie orent) terwyl die dier (6.4 baie  
stadig) orent kom op sy twee agterpote.

7. Begin die volgende sinne met die woord tussen hakies.
7.1 Die weerwolf kom saans uit. (Saans)
7.2 Die kinders doen Vrydagaand hulle taak. (Vrydagaand)

8. Skryf die meervoud van die vetgedrukte woorde. 
’n Hele klomp (8.1 polisieman) spring uit hulle (8.2 motor) en 
rig hulle (8.3 rewolwer) dreigend op Goliat.

9.  Watter emosie ervaar Rikus in die volgende aanhaling? Skryf 
net die emosie neer.

“Rikus is so naby dat hy die dierasie se harige gesig, 
weggetrekte lippe en dreigende slagtande kan sien.”



24 25

Hoofstuk 7

1.  Teken die tabel in jou boek oor en skryf die korrekte letter van 
Kolom B onder die nommer in Kolom A. 

Nommer 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
Letter

Woordverklarings
aangeval – attacked  
bedrieg – deceive/cheat 
bewonderend – admiringly
bewys – prove/proof
gedierte – (ugly) creature
gehoorsaam – obedient
kwyl – drool
ligkring – circle of light 
ongelowig – unbelieving
onskuldig – innocent
slagtande – fangs
struike – shrubs  

toeval – coincidence
tralies – bars 
vangwa – police van  
verbeelding – imagination
verdrietige – sad 
vermoede – suspicion
verslae – devastated/

perplexed 
vreesaanjaend – terrifying
waarheid – truth 
wolhaarstorie – nonsense 

story

2.  Skryf die volgende sinne oor, maar begin met die woord 
tussen hakies.
2.1 Die vangwa se deure klap agter hom toe. (Gisteraand)
2.2 Die polisiemanne verstaan nie. (Verlede week)
2.3 Goliat sit die gedierte agterna. (Môre)
2.4 Goliat is onskuldig. (Verlede maand)

3.  Skryf die sin oor, maar gee die meervoud van die  
vetgedrukte woorde.
Die weerwolf het die skaap gevang.

4.  Voltooi die volgende sinne deur ’n gepaste voorsetsel in te 
vul. Skryf net die nommer en die antwoord neer.

“Dis nie nodig (4.1___) stories op te maak nie,” praat iemand 
(4.2 _____) die donker. Juffrou Lupus stel haarself bekend 
(4.3 ______) die polisieman en begin met hom gesels (4.4 
_______) Goliat. Sy sê dat die kinders besig is (4.5 _______) 
wolhaarstories te vertel omdat hulle bekommerd is (4.6 
______) die hond. Die polisiemanne luister (4.7 _______) 
haar en neem die kinders (4.8 _______) motor huis toe.

5.  Skryfwerk
Lees weer hoofstuk ses en sewe. Verbeel jou dat jy sersant 
Bruynders is en skryf ’n volledige verslag rondom die gebeure 
van die aand by die skool. (10)

O.  Anja
P.  Sy broer
Q.  Canis lupus

1.9  Wie is die skoolopsigter?
1.10   “Juffrou Lupus is ’n ...”

KOLOM B

A.  Die polisiemanne
B.  Oom At
C.  Juffrou Joubert
D.  Juffrou Lupus
E.  Weerwolf
F.  Goliat
G.  Die gedierte
H.  In die sitkamer
I.  In die tuin
J.  Sersant Bruynders
K.  Na die vangwa
L.  Sy suster
M.  Teresa
N.  Marius

KOLOM A

1.1  Waarheen lok die polisiemanne 
vir Goliat?

1.2  Waar was Goliat die hele aand?
1.3  Wat was Goliat besig om agter-

na te sit?
1.4  Wie glo nie die storie oor weer-

wolwe nie?
1.5  Watter onderwyser daag by die 

skool op?
1.6  Wie sê vir die kinders om nie 

wolhaarstories te vertel nie?
1.7   Wie is bekommerd oor Rikus?
1.8  Wat is die wetenskaplike naam 

vir ’n wolf?
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Hoofstuk 8

1.  Lees die volgende stellings en merk die blokkie om te sê of dit 
WAAR of ONWAAR is. Indien daar nie genoeg inligting in die 
teks is om ’n besluit te neem nie, merk die NGI-blokkie. Werk 
op die bladsy.

Woordverklarings
aanvanklik – initially
angstig – anxious
bebloede – covered with 

blood
bekommerd – worried
bewerig – trembling
mooipraat – softsoaping
ongemaklik – uncomfortable
ongemerk – without being 

noticed

oorlede – passed away
van kant maak – destroy/kill
verdwyn – disappeared
verskeurde – torn apart
verslae – flabbergasted
voorlopig – preliminary
rasend van bekommernis – 

worried to death

2.  Verbind die volgende sinne met die woord tussen hakies.
2.1  Teresa is rasend van bekommernis. Die kinders is weg. 

(omdat)
2.2  Niemand gaan ons glo nie. Ons moet stilbly. (daarom)
2.3  Die polisie gaan vir Goliat aanhou. Hulle ondersoek die 

saak. (terwyl)
2.4  Anja se ma-hulle is bekommerd. Dit is laat. (want)
2.5  Oom At het uit die hospitaal verdwyn. Niemand weet 

waar hy is nie. (en)

3.  Skryf die volgende sinne in die ontkennende vorm. 
3.1  Iemand gaan die kinders glo.
3.2  Almal weet dat Goliat onskuldig is.
3.3  Oom At is oorlede. 
3.4  Oom At is nog in die hospitaal.

4.  Gee die teenoorgestelde van die woorde tussen hakies. Skryf 
net die nommer en die antwoord.

Sersant Bruynders gaan (4.1 buite) en verduidelik vir Rikus 
se ouers wat gebeur het. Rikus het ’n baie (4.2 slim) ding 

W
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1.9  Sersant Bruynders sal mooi na Goliat kyk.

1.10  Almal weet tog dat Goliat onskuldig is.

1.11  Sersant Bruynders wou Goliat doodmaak.

1.12  Anja kyk op haar horlosie omdat sy moeg 
is. 

1.13  Rikus se pa gee vir die kinders nog goeie 
nuus.

1.14  Rikus se bene raak lam van al die oefening.

1.15  Niemand weet waar oom At is nie.

W
aa

r

O
nw

aa
r

N
G

I

1.1  Rikus se ouers staan vir hom op die stoep 
en wag.

1.2  Rikus se ouers is lief vir hom.

1.3  Sersant Bruynders hou nie van honde nie.

1.4  Teresa voel skuldig omdat sy na die kinders 
moes kyk.

1.5  Marius hou baie van juffrou Lupus.

1.6  Niemand gaan glo dat daar ’n weerwolf in 
Stilwater is nie.

1.7  Rikus se pa is baie kwaad vir die kinders.

1.8  Dit was ’n dom ding om agter Goliat aan te 
hardloop.
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gedoen om agter Goliat aan te hardloop. Die polisie gaan (4.3 
lelik) na Goliat kyk totdat hulle kan bewys dat hy (4.4 skuldig) 
is. Die (4.5 goeie) nuus is dat oom At (4.6 in) die hospitaal 
verdwyn het.

5.  Gee die regte vorm van die woorde in hakies. Skryf net die 
nommer en die antwoord neer.

Oom At het (5.1 vroeg) vanaand uit die (5.2 nuut) hospitaal 
verdwyn. Toe die (5.3 gaaf) verpleegster die (5.4 leeg) bed 
sien, het sy dadelik die polisie geskakel. Oom At kon uit die 
(5.5 laag) venster klim, oor die (5.6 hoog) muur spring, of dalk 
het hy net die (5.7 koud) nag ingestap. Miskien het ’n (5.8 
jonk) dokter die (5.9 beseer) pasiënt gehelp om van ’n (5.10 
gevaarlik) gedierte te vlug.

6.  Skryf die volgende sinne oor, maar vul die regte hoofletters en 
leestekens in. 
6.1 waar was julle
6.2 wag nou mevrou
6.3 nee, wag
6.4 pa, wat gaan nou met goliat gebeur
6.5 nee roep Anja bewerig
6.6 rikus staar na sy pa

7.  Watter emosie ervaar Rikus in die volgende aanhaling. Skryf 
net die emosie neer.

Rikus voel hoe sy bene lam raak.
 

Hoofstuk 9

1.  Voltooi die keusevrae:
1.1 Oor wie droom Rikus?

a. Oom At 
b. Juffrou Lupus 
c. Juffrou Joubert 
d. Anja

Woordverklarings
aaklige – horrible
aanmerking – comment
bangbroek – coward
bedags – during the day
bekommerde – worried 
besigheid – business
bloeddorstig – bloodthirsty
boosaardig – evil
brandgevoel – burning 

feeling
kreature – creatures
dawerende – loud noise
deur die wind – a bit  

confused 
deurloop – be punished
deurmekaar – shambles
Edelagbare – Your Honour
ekskuus – excuse me
gedrog – monster
gelyktydig – simultaneously
giggelend – giggling
ignoreer – ignore
ingeval – in case
kreun – moan
kwyldrade – threads of 

spittle/drool
lastige – annoying
legendaries – legendary 
moedeloos – disheartened

ongeduldig – impatiently
onwerklik – surreal
oomblik – moment
oorspronklik – originally
parmantig – cheeky
punt beet – got a point
reageer – responds
sarkasties – sarcastic
slagtande – fangs
snorbaarde – whiskers
stekelrig – prickly
sug – sigh
taai – sticky
toejuig – applaud
uitgelate – boisterous
vaak – be tired
vasbeslote – determined
vasgedraai – entangled
vasgetrek – caught
verbaas – astonished
verdwyn – disappear
verleë – embarrassed
vernietig – destroy
verontwaardig – indignant
verskeur – torn apart
verskrik – terrified
vies – angry
volkslegendes – national 

legends
vorige – previous
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1.2  Waarna ruik juffrou Lupus se asem?
a. vrot vleis 
b. vars vleis  
c. skaapvleis 
d. hoendervleis

1.3  Weerwolwe is legendariese kreature wat bedags ...
a. ... mense is. 
b. ... diere is.  
c. ... slaap. 
d. ... rus.  

1.4  Weerwolwe verander wanneer ...
a. ... die son opkom.
b. ... die son gaan sak. 
c. ... dit volmaan is.
d. ... hulle wil.

1.5  Waar het die weerwolflegende ontstaan?
a. Somalië 
b. Skandinawië 
c. Switserland 
d. Suid-Afrika

1.6  ’n Weerwolf kan dalk doodgeskiet word met ’n ______
koeël.
a. swart 
b. goue 
c. silwer 
d. geweer

1.7  ’n Persoon wat deur ’n weerwolf _______ word, word self 
’n weerwolf.
a. geslaan 
b. gebyt 
c. geskiet 
d. gesien

1.8  Wie was die vakansie in Skandinawië?
a. Oom At 
b. Juffrou Lupus 
c. Juffrou Joubert 
d. Rikus

1.9  By wie gaan die kinders meer probeer uitvind oor 
weerwolwe?
a. Teresa 
b. Juffrou Lupus 
c. Juffrou Joubert 
d. Oom At

1.10  Wat bedoel Marius met die volgende woorde? “Sy sal 
ons groendakkies toe stuur.”
a. Sy gaan ons na die huis met die groen dak stuur.
b. Sy gaan ons seermaak.
c. Sy gaan ons na ’n hospitaal vir sielsiekes stuur.
d. Sy gaan ons na ’n skool vir sielsiekes stuur.

2.  Watter emosie ervaar Rikus in die volgende aanhaling? Skryf 
net die emosie neer.

“Sy asem jaag en sweet tap teen sy slape af.”

3.  Gee die regte vorm van die woord(e) tussen hakies. Skryf net 
die nommer en die antwoord neer.

Rikus se asem brand in sy (3.1 klein keel), maar juffrou Lupus 
bly op sy (3.2 hak). Teen twee (3.3 muur) is koerantuitknipsels 
met baie (3.4 foto) van verskeurde (3.5 plaasdier) opgeplak. 
Al die (3.6 kind) gryp sy klere vas en probeer hom terughou. 
Meteens sluit ’n harige (3.7 klein hand) om sy (3.8 klein  
skouer). “BLOED!” grom sy met weggetrekte (3.9 lip) en haar 
geel (3.10 meer as een oog) flits boosaardig. Haar (3.11 meer 
as een snorbaard) is stekelrig teen Rikus se (3.12 klein gesig).
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4.  Beantwoord die volgende vrae in die ontkennende vorm. 
Begin so: Nee, ...
4.1 Slaap Rikus nog?
4.2 Maak iemand die voordeur oop?
4.3 Lê die biblioteekboeke iewers?
4.4 Het Rikus aan iets gedink?
4.5 Lyk Anja altyd deur die slaap?
4.6 Is Goliat skuldig?

5. Verbind die volgende sinne met die woord tussen hakies.
5.1  Rikus probeer regop sit. Sy nek is vasgedraai in die 

lakens. (maar)
5.2  Ons gaan alles oor weerwolwe lees. Ons kan die 

weerwolf vang. (sodat)
5.3  Rikus maak drie bekers Milo. Anja lees meer oor 

weerwolwe. (terwyl)
5.4  Goliat is nie die skuldige nie. Hy moet vrygelaat word. 

(dus)
5.5  Die seuns is bangbroeke. Hulle is bang vir die weerwolf. 

(daarom)

6.  Watter emosie ervaar Rikus in die volgende aanhaling? Skryf 
net die emosie neer.

“Rikus kry sommer so ’n brandgevoel in sy keel toe hy aan 
Goliat dink.”

Hoofstuk 10

Woordverklarings
bekommerd – worried
benoud – anxious
besiel – inspire
eintlik – actually
frons – frown
geblomde – floral
grieselig – gruesome
haastig – in a hurry
kenner – expert
koddig – comical
opgewonde – excited
skaflike – acceptable
skors – suspend
staar – stare at/peer
stem ooreen – the same as
teëgekom – came across
tekere gegaan – went on 

and on

toevallig – by coincidence
uitoorlê - outmanoeuvre
vasberade – strong-minded
verbaas – astonished
verbeelding – imagination
verbouereerd – flabber-

gasted
vernietig – destroy
verskrikte – horrified
volkslegendes – national 

legends
vroeg uit die vere – awake 

early
waardeer – appreciate
brokkie inligting – piece of 

information
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1. Voltooi die volgende blokkiesraaisel:
1

7 8

9

10

11

15

16

12 13

14

2 3

4

5

6

DWARS 
1.  Wat die kinders met die 

weerwolf wil doen
4.  Woord wat die laphoedjie 

beskryf
7.  Die plek waar juffrou 

Joubert besig is om te 
werk

8.  Iemand moet die weerwolf 
’n _______ leer.

9.  Dag wat die kinders juffrou 
Joubert besoek

10.  Grond gemeng met water
11.  ’n Silwer ______ sal die 

weerwolf nie vernietig nie.
14.  Plek waar ’n ou man met 

juffrou Joubert gesels het

15.  Wanneer weerwolwe 
gevaarlik is

16.  Plek waar juffrou Joubert 
met vakansie was

AF 
1.  Wat die kinders drink
2.  Wat die kinders eet
3.  Onderwerp van die opstel 

vir juffrou Lupus
5.  Kleur van die motor wat 

hulle volg
6.  Wat weerwolwe bedags is
12.  MSW-onderwyser se van
13.  Woord wat die motorruite 

beskryf

2.  Skryf die volgende sinne oor, maar begin met die woord 
tussen hakies.
2.1  Daar is ’n modderstreep oor haar een wang gesmeer. 

(Gister)
2.2 Die kinders loop in juffrou Joubert vas. (Volgende week)
2.3 Juffrou Joubert kan hulle help. (Verlede jaar)
2.4 Juffrou Joubert is gaaf. (Eergister)
2.5 Sy sal hulle help. (Môre)

3.  Kies die regte voorsetsel uit die blokkie om die sinne te 
voltooi.

per te met vir voor  aan na

3.1  Die kinders klop____ juffrou Joubert se deur.
3.2  Juffrou Joubert praat _______ die kinders oor weer-

wolwe.
3.3  Die kinders luister_______ haar storie.
3.4  Juffrou Joubert was _______ vakansie in Skandinawië.
3.5  Iemand volg hulle ____ motor.
3.6  Rikus is bang ______ juffrou Lupus

4.  Skryf die volgende sinne in die regte woordorde oor.
4.1 vang wil die weerwolf hulle in die aand
4.2 saans is  gevaarlik die weerwolf
4.3 is bedags die weerwolf ’n mens
4.4 wil weerwolwe die kinders gaan jag

5.  Gee die teenoorgestelde van die vetgedrukte woord.

Dit wys net watter slegte studente julle is.

6.  Gee die regte vorm van die woorde tussen hakies.

Juffrou Joubert het vroeër die (6.1 lekker) koek gebak. Marius 
het die (6.2 groot) stuk geëet, terwyl Anja die (6.3 klein) geëet 
het. Rikus se stuk was (6.4 groot) as Anja s’n. Hy het ook die 
(6.5 baie) koeldrank gedrink. Marius is dus (6.6 vet) as Anja, 
en Rikus is (6.7 maer) as Marius.
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Hoofstuk 11

1.  Lees die onderstaande gedeeltes goed deur en beantwoord 
dan die vrae in volsinne. 

“Sy’s wraggies besig om ons te agtervolg!” Rikus kan hoor 
Anja probeer dapper klink. Hulle stap ’n bietjie vinniger, maar 
die bloedrooi motor bly net honderd meter of so agter hulle.

1.1 Wie sê hierdie woorde ? Skryf net die naam neer. (1)
1.2 Wie is die “sy” van wie hulle praat? (1) 
1.3   Verduidelik in jou eie woorde waarom Anja PROBEER 

om dapper te klink. (2)
1.4  Haal EEN woord aan uit die uittreksel wat dieselfde 

beteken as baie rooi. (1)

Woordverklarings
afgryse – horror 
agtervolg – follow
allerhande – various types
bedaar – calms down
beleefd – courteously
binnekort – shortly
blitsende – flashing
geduld – patience
getjipte – chipped
geur – flavour
heeltyd – all the time
helder oordag – during the 

day
hoesbui – coughing fit
humeur – temper
kalmeer – calm down
loer – peep
nadenkend – reflecting
onbedaarlik – unable to calm 

down

ongeduldig – impatient
ongemaklik – uncomfortable
ongemerk – unnoticed
ongeskik – rude
rekening – account
rondgesnuffel – search
skaapkarkasse – sheep 

carcasses
twyfel – doubt
uitdrukking – expression
vasgenael – unable to look 

away
verbouereerd – bewildered
vermakerig – mocking
vermorsel – crush
wegneemkos – take-away
wraggies – indeed
morsdood van bekommernis 

– worried to death
van die spoor af te gooi – 

throw off the track

2  Watter emosie ervaar Rikus in die volgende aanhaling? 

Rikus sluk ongemaklik. “Ek hoop nie juffrou Joubert is ook in 
gevaar nie.”

3  Verduidelik die volgende aanhaling in jou eie woorde: “Ek 
dink sy weet ons is warm op haar spoor.” (2)

4.  Maak ’n lys van SES items wat Rikus in Lettie se Kafee en 
Slaghuis sien. (6)

5.  Noem drie dinge waarna Lettie se Kafee en Slaghuis altyd 
ruik. (3)

6.  Lees die onderstaande gedeeltes goed deur en beantwoord 
dan die vrae. 

“Ek hoor die polisie het gisteraand daai monsterbrak van jou 
gevang,” sê tannie Lettie vermakerig. “Ook hoog tyd gewees. 
Jy’t seker gehoor van my hoenders wat doodgebyt is, nè? 
Sewe van my beste henne – amper reg gewees vir slag. 
Séwe, kan jy dit glo? Jy moet vir jou pa sê hy kan binnekort 
die rekening in die pos verwag.” Sy begin onbedaarlik hoes, 
en Rikus dwing homself om nie sy humeur te verloor nie.

6.1  Wie sê hierdie woorde? Skryf net die naam neer. (1)
6.2  Wie is die “monsterbrak” waarvan sy praat? (1)
6.3  Waarom het die woord sewe ’n aksent op die “e”? (1)
6.4  Waarvoor gaan tannie Lettie vir Rikus se pa ’n rekening 

stuur? (1)
6.5  Waarom, dink jy, hoes tannie Lettie so? (1)
6.6  Wat veroorsaak dat Rikus so kwaad word? (1)
6.7  Wie kom by die winkel ingestap? Skryf net haar naam 

neer.(1)

“Rikus gryp die papiertjie met bewende hande en steek dit in 
sy broeksak. ”
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6.8  Verduidelik waarom Rikus se hande bewe. (2)
6.9  Wie gee die papiertjie vir Rikus? Skryf net die naam 

neer. (1)
6.10  Verduidelik in jou eie woorde wat op die papiertjie staan. 

(2)

7.  Vervang die woorde in hakies met ’n gepaste voornaamwoord. 
Skryf net die nommer en die antwoord neer.
7.1  Anja probeer dapper klink, maar (Anja) is bang.
7.2  Tannie Lettie maak (tannie Lettie se) sigaret dood.
7.3  Gelukkig het Rikus (Rikus se) beursie saamgebring.
7.4  (Juffrou Lupus se) naels is vuil.
7.5  Rikus sit die papiertjie in (Rikus se) broeksak.
7.6  Juffrou Lupus het vir (juffrou Lupus) skaapbloed bestel.

8. Skryf die sinne oor in die negatiewe vorm.
8.1 Juffrou Lupus is altyd vriendelik.
8.2 Sy het iets vreemds bestel.

9.  Skryf die volgende sinne oor, maar met die regte hoofletters 
en leestekens.
9.1  Nous dit klaarpraat met ons
9.2  jyt seker gehoor van my hoenders
9.3  julle gaan betaal vir daai hoenders gehoor
9.4  is jy orraait
9.5  raai wat is binne in

10.  Gee die regte vorm van die woord tussen hakies. Skryf net 
die antwoord neer.

Die (10.1 oud) tannie gaan vir hulle ’n (10.2 hoog) rekening 
stuur vir die (10.3 dood) hoenders wat hulle (10.4 wreed) 
hond verskeur het. Sy glo nie dat Goliat ’n (10.5 oulik) hond is 
wat net (10.6 goed) dinge doen nie.

Hoofstuk 12

1.  Formuleer ’n goeie VRAAG vir die volgende ANTWOORDE.
Gebruik die volgende VRAAGWOORDE: 

Wie Wat  Waar  Watter Wanneer Waarom

1.1  ___ kom die kinders by Anja se huis bymekaar?
Die kinders kom by Anja se huis bymekaar om ’n plan te 
beraam.

1.2  ___ sal die polisie in juffrou Lupus se motor kry?
Die polisie sal oom At se baadjie in juffrou Lupus se 
motor kry.

1.3  ___ wil Anja eers polisie toe gaan?
Anja wil eers polisie toe gaan wanneer hulle al die 
bewyse het.

1.4  ___ wil die kinders vang?
Die kinders wil vir jufffrou Lupus vang.

1.5  ___ moet die hok baie sterk wees?
Die hok moet sterk wees sodat die weerwolf nie ontsnap 
nie.

1.6  __ wil die kinders vir juffrou Lupus toesluit?
Die kinders wil vir juffrou Lupus in oom At se kantoortjie 
toesluit.

Woordverklarings
beïndruk – impressed
belaglik – ridiculous 
bestaan – exist
diefwering – burglar bars
gedreig – threatened
gluur – piercing stare
grappie – joke
ingeval – in case
parmantig – cheeky 

plan te beraam – make a 
plan

spaarsleutel – spare key
tralies – bars/burglar bars
vasbeslote – determined
vasbind – tie up
veronderstel – supposed to
verrassing – surprise
vertrek – room
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2.  Verduidelik die volgende aanhaling in jou eie woorde.

“... ons gaan nie weer ‘wolf’ skree by die polisie voordat ons al 
die bewyse het nie.”

3.  Skryf die volgende sinne oor, maar begin met die  
vetgedrukte woorde.
3.1  Die kinders kom ná middagete by Anja se huis  

by mekaar.
3.2  Weerwolwe is bedags gewone mense.
3.3  Juffrou Lupus gaan eendag in ’n weerwolf verander.

4.  Skryf die volgende sinne oor, maar begin met die woorde 
tussen hakies.
4.1  Die weerwolf vreet al vier kinders vir aandete op. 

(Volgende week)
4.2  Die kinders wil die weerwolf vang. (Eergister)
4.3  Die hok moet baie sterk wees. (Verlede jaar)
4.4  Anja is baie parmantig. (Môre)

5.  Verbind die volgende sinne met die woorde tussen hakies.
5.1  Oom At se kantoortjie het nie vensters nie. Dit is perfek. 

(dus)
5.2  Hulle kan die deur oopsluit. Rikus weet waar die 

spaarsleutel is. (omdat)

6.  Gee die regte vorm van die woorde tussen hakies. Skryf net 
die antwoord.

Die kinders wil (6.1 meer as een plan) beraam om die weer-
wolf te vang. Die (6.2 klein brief) en oom At se (6.3 klein  
baadjie) is nie genoeg bewys dat daar ’n weerwolf is nie. Die 
drie (6.4 kind) moet ’n (6.5 klein hok) kry wat sterk genoeg is 
om ’n weerwolf in te hou wanneer die (7.6 klein maan) opkom.

7.  Verduidelik in jou eie woorde wat ’n boekwurm is.

8.  Watter emosie ervaar Anja in die volgende aanhaling? 

Anja spring op en gluur vir Marius met haar hande parmantig 
in haar sye. “Sal jy nou ’n slag ophou om nonsens te praat?”

Hoofstuk 13

1.  Kies die regte antwoord en dui dit aan op die antwoordblad.

1.1  Rikus wil by ___ gaan DVD’s kyk.
a. Anja
b. Marius
c. Oom At
d. Juffrou Lupus

1.2  Om duim vas te hou, beteken dat ...
a. ... jy ’n saamrygeleentheid soek.
b. ... jou duim seer is.
c. ... jy graag wil hê iets moet gebeur.
d. ... jy vyf vingers het.

Woordverklarings
agtervolg – follow 
antwoordmasjien – answering 

machine
bekommerd – worried
boeretroos – coffee
bollemakiesie – summersault
dringend – urgent
gedemp – muffled
geheimsinnige – secretive
geskokte – shocked
hanteer – handle
hardhandig – roughly
hopelik – hopefully
ignoreer – ignore
moed – courage
mompel – mumble
moontlikhede – possibilities
nogtans – still

omgepraat – persuaded
onseker – not sure
oomblik – moment
pleit – plead
sarkasties – sarcastic
senuweeagtig – nervous
skemer – dusk
skrikkerig – frightened
skuldig – guilty
teleurgesteld – disappointed
toestemming – permission
vensterlose – without  

windows
vermom – disguise
verskillende – different
warmfles – flask
witgeskropte – scrubbed 

clean
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1.3  Waarom voel Rikus skuldig? 
a. Hy het vir sy ma gejok.
b. Hy het haar selfoon gesteel.
c. Hy het haar seergemaak.
d. Hy het sjokolade gegaps.

1.4  Marius is skrikkerig omdat dit besig is om ___ te word.
a. lig
b. skemer
c. aand
d. donker

1.5  Die kinders gaan vir juffrou Lupus vertel dat ...
a. ... haar motor se ligte aan is.
b. ... haar klas se ligte aan is.
c. ... haar klas se ligte af is.
d. ... oom At se ligte aan is.

1.6  Oom At het vir Rikus-hulle gewys waar sy kantoortjie se 
sleutels is sodat ...
a. ... hulle juffrou Lupus kan vang.
b. ... hulle koffie kan maak.
c. ... hulle Milo kan maak.
d. ... hulle weerwolwe kan vang.

1.7  Oom At se sleutel is ...
a. ... agter ’n los baksteen.
b. ... onder die matjie.
c. ... tussen die plante.
d. ... langs die deur.

1.8  ’n Woord vir baie donker is ...
a. ... pikdonker.
b. ... pikswart.
c. ... vlermuisdonker.
d. ... stikswart.

1.9  Watter items is NIE in oom At se kantoortjie nie?
a. koffiebekers
b. ketel

c. warmfles
d. boekrak

1.10  Anja gebruik ’n __________ om haar stem te vermom.
a. sakdoek
b. kopdoek
c. tafeldoek
d. serp

1.11  Anja se plan val plat omdat juffrou Lupus se ...
a. ... antwoordmasjien aangeskakel is.
b. ... antwoordmasjien afgeskakel is.
c. ... selfoon afgeskakel is.
d. ... selfoon aangeskakel is.

1.12  Juffrou Joubert kom seker net vir ___ voer.
a. Goliat
b. die visse 
c. Twietie
d. die weerwolf

1.13  Juffrou Joubert is bang haar ___ vang vir Twietie.
a. hond
b. weerwolf
c. kanarie
d. kat

1.14  Iemand is besig om juffrou Joubert te ___.
a. vang
b. agtervolg
c. eet
d. slaan

1.15  Rikus dink dat ___ vir juffrou Joubert gaan vang.
a.  juffrou Lupus
b.  die weerwolf
c. Goliat
d.  oom At
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2. Verduidelik die volgende IDIOOM in jou eie woorde.

Anja is dadelik op haar perdjie.

3. Gee een woord vir die woorde tussen hakies.

Voor die maan opkom, is dit (3.1 baie donker) en die skool-
gronde is (3.2 baie stil) en die klaskamers is (3.3 baie leeg). 
As Rikus iets hoor, gaan hy homself (3.4 baie dood) skrik.

4. Verander die volgende stellings in vrae.
4.1  Rikus jok vir sy ma.
4.2  Anja bel vir juffrou Lupus.
4.3  Marius sluit die kantoortjie oop.

5.  Beantwoord die volgende vrae in die ontkennende vorm. 
Begin so: Nee, ...
5.1 Iemand agtervolg juffrou Lupus.
5.2 Juffrou Joubert se voëltjie is êrens.
5.3 Twietie het al geëet.
5.4 Juffrou Joubert hoor iets vreemds.

6.  Kies die regte voorsetsel uit die blokkie om die paragraaf te 
voltooi.

per te met vir voor  aan na

Juffrou Lupus sluip (6.1 ______) voet agter juffrou Joubert 
aan terwyl die kinders (6.2 ________) haar voetstappe luister. 
Hulle is bang (6.3 _______) die weerwolf en fluister saggies 
(6.4 ______) mekaar. 

7.  Kies die regte woord tussen hakies en skryf dit neer. 
7.1  My ma sal bel om te (hoor/luister) waar ek is. 
7.2  Anja hou die selfoon in die (lig/lug)
7.3  Die klas se (ligte/lugte) is aan.
7.4  Dit is juffrou Lupus met (wat/wie) hulle gesels.

8.  Gee die regte vorm van die woorde tussen hakies. Skryf net 
die antwoord neer.

Anja se (8.1 briljant) plan was om die (8.2 wreed) juffrou met 
haar pa se  (8.3 nuut) selfoon te skakel, maar haar plan het 
nie gewerk nie. Anja moes (8.4 vroeg) daaraan gedink het en 
’n (8.5 slim) plan uitgedink het om juffrou Lupus op hierdie 
(8.6 koud) aand te vang.
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Hoofstuk 14

Woordverklarings
aantreeblad – quad (line up)
af te vuur – fire a shot 

(shoot)
bedaar – calm down
beduie – point out/show
benoud – anxious
beseer – injure
besef – realise
betyds – in time
deurkosyn – door frame
dreigement – threat
fluister – whisper
gelyktydig – simultaneously
gloei – glow
hanteer – handle
hengse – severe/huge
huiwer – hesitate
hyg – gasp for breath
klou – claw
kokon – cocoon
kwylende – drooling
maermerrie – shin
meteens – all of a sudden
moed – courage
nogtans – still
onderstebo – upside down
ongemaklik – uncomfortable
onhoorbaar – making no 

sound

onseker – unsure
ontbloot – expose
papie – pupae
roggel – rattling sound in 

throat
sis – angry utterance (hiss)
slagtande – fangs
sluip – sneak
slurp – gobble up
smelt – melt
snorbaarde – whiskers
spartel – struggle
spits – pointed
spookagtig – spooky
suur – sour
uitasem – out of breath
uiteindelik – eventually
vasberade – strong-minded
vasbeslote – determined
verleë – embarrassed 
vermoed – suspect
verrys – rise from
vir ’n vale – fast
voorspring – takes  

advantage
waarsku – warn
weerklink – echo
wegkruipplek – place to hide

1. Voltooi die volgende blokkiesraaisel:

DWARS
1. Juffrou wat agter juffrou Joubert aansluip
2. Juffrou Joubert se neus verander in ’n swart ___.
3. Marius druk juffrou Lupus se ___ vas.
4. ’n Woord wat die kleur van die volmaan beskryf 
5. Kleur van die voël se vere
6. Laat Rikus se wange gloei
7. Liggaamsdeel waar juffrou Lupus vir Rikus skop
8. Tipe voël wat juffrou Joubert eet
9. Op juffrou Joubert se gesig

AF
10. ’n Woord wat die skoolgeboue in die donker beskryf 
11. Daar skyn ’n lig uit juffrou Joubert se klaskamer se___.
12. Verskyn van agter die bome
5.  Word op die kinders gerig
13. Waarna die weerwolf soek

1

2

4

6

7

8 9

12

13

5

3

10

11
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2.  Voltooi die volgende sinne deur ’n voorsetsel in te vul.
2.1  Rikus is bang dat Anja dalk ___ ongeluk iemand sal skiet.
2.2  Rikus gee ’n sug ___ verligting.

3. Skryf die volgende sinne in die regte woordorde oor.
3.1 gryp Rikus juffrou Lupus se voete vinnig
3.2 druk haar mond ’n stuk lap Anja in

4.  Vervang die woord tussen hakies met ’n gepaste voornaam-
woord.
4.1  As ons gou maak, sal ons (juffrou Lupus) vang.
4.2  Die verskeurde tekkie is (Rikus se tekkie).
4.3  Die geweer is (Juffrou Lupus se geweer).
4.4  Juffrou Lupus swaai die geweer na (Rikus en Marius se) 

kant toe.
4.5  Rikus maak (Rikus se) hand seer.

5.  Gee die regte vorm van die woorde tussen hakies.

“Nou is daai bytende (5.1 meer as een woord) van haar ook 
sommer stil!” hyg Rikus uitasem. Hy en Marius swoeg om  
juffrou Lupus se (5.2 meer as een arm) en (5.3 meer as een 
been) ook vasgebind te kry. Hulle dra haar na oom At se ( 5.4 
klein kantoor). Juffrou Lupus probeer iets sê, maar die (5.5 
klein lap) in haar (5.6 klein mond) maak dit te moeilik.

6.  Gee die regte vorm van die woord tussen hakies.

Die (6.1 rond) maan lyk soos ’n bleekgeel ballon bokant die 
(6.2 hoog) bome en die (6.3 laag) struike. Die (6.4 moeg) 
kinders skrik toe hulle Twietie se (6.5 leeg) hok sien.

Hoofstuk 15

1.  Lees die onderstaande gedeelte en beantwoord die vrae wat 
volg.

Rikus staan vir ’n oomblik versteen terwyl die weerwolf die lug 
staan en snuif. Die gedierte grom dreigend, sy tande groot en 
blink in sy pienk, kwylende tandvleise. Hulle swaai soos een 
man om en hardloop in die gang af. Rikus hoor ’n verwoede 
gromgeluid agter hulle en toe hy vlugtig omkyk, sien hy hoe 
die wolf op al vier pote by die klaskamer uitstorm.

1.1 Sê waar Rikus hom bevind. Skryf net die plek neer. (1)
1.2  Wie is die hulle in die derde sin? Skryf hulle name neer. 

(3)
1.3  Waarom swaai hulle om? (2)
1.4  Skryf die woorde “Hulle swaai soos een man om ...” in jou 

eie woorde. (2)
1.5  Haal twee woorde aan uit die stuk wat die wolf se tande 

beskryf. (2)
1.6  Haal twee woorde aan uit die stuk wat die wolf se tand-

vleise beskryf. (2)

2.  Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Korrigeer 
die stellings wat onwaar is.

Woordverklarings
benoud – anxious
blindelings – blindly
brak – mongrel
dreigend – threatening
flitsende – flashing
frommel – crease
gevries – frozen
hopeloos – hopeless
kake – jaws
kerm – moan
kwyl – drool

opgewonde – excited
plofgeluid – thud
reusagtige – gigantic
senuweeagtig – nervous
sprong – a leap/jump
vastrapplek – foothold
verskeur – torn to pieces
versteen – turn to stone
verwoede – angry
vlugtig – fleeting
vrot – rotten
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2.1  Die weerwolf kry Anja se voet in sy kake beet.
2.2  Met twee swaaie van sy kake verskeur die weerwolf 

Rikus se voet.
2.3  Die weerwolf spring op Rikus.
2.4  Juffrou Lupus red vir Rikus voor die weerwolf hom kan 

verskeur.

3.  Skryf die volgende sinne oor, maar begin met die tydwoord 
tussen hakies.
3.1  Die weerwolf staan die lug en snuif. (Gister)
3.2  Anja klou haar enkel vas. (Verlede week)
3.3  Die weerwolf trek deur die lug. (Môre)
3.4  Die weerwolf verskeur Rikus se tekkie. (Eergister)
3.5  Daar is geen wegkomkans nie. (Volgende week)

4.  Verbind die volgende sinne met die woord tussen hakies.
4.1  Rikus staan gevries. Hy is bang. (omdat)
4.2  Hy knyp sy oë toe. Die weerwolf spring op hom. (terwyl)
4.3  Juffrou Lupus skiet die weerwolf. Rikus is veilig. (dus)

5.  Skryf die volgende oor, maar met die regte hoofletters  
en leestekens (punte, uitroeptekens en vraag tekens).
5.1  dis hopeloos
5.2  voertsek
5.3  rikus, pasop
5.4  waar is die kinders

6.  Watter emosie ervaar Rikus in die volgende aanhaling?

Hy knyp sy oë toe en wag vir die tande om in sy keel in te sink.

Hoofstuk 16

1.  Beantwoord die volgende vrae in volsinne. (Kyk mooi na 
hoeveel punte elke vraag tel.)
1.1  Wat is sersant Meyer se werk? (3)
1.2  Waarom het sersant Meyer by die skool gaan werk? (3)
1.3  Waarom het “juffrou Lupus” vir die kinders ’n dreigbrief 

gegee? (2)

Woordverklarings
aanbly – stay on
bedrywig – busy/active
behartig – takes care of
bekommerd – worried about
betyds – on time
bloedlus – desire for blood
bokveld toe – dead
buite aksie – out of action
bymekaargemaak –  

collected
dekmantel – under the  

guise of
dringend – urgent
enigiets – anything
erg – very bad
familielid – family member
geduldig – patiently
geheim – secret
gekonfyt – well versed/

experienced
gerusstellend – reassuringly
inhandig – hand in
kreungeluid – groaning 

sound
misdadiger – criminal
naar – nauseous
onder beheer – under control
ongelowig – unbelieving

onskuldig – not guilty
oorrompel – overwhelm
opgelei – trained
skrik op die lyf jaag – scare
skuldig – guilty
skuilnaam – pseudonym/

alias
speurwerk – detective work
tak – branch
teenmiddel – antidote
teleurgesteld – disappointed
toegedraai – wrapped in
toneelspeel – act
uitvind – find out
vasbeslote – determined
veiligheid – safety
verbande – bandages
verbysterd – perplexed
verdowingspyl – tranquiliser
verdwyning – disappearance
verkies – prefers
vermoed – suspects
verongeluk – jeopardise
verpes – be a pest/pester
verskynsels – phenomena
versorg – care for
vreemde – strange
vrygelaat – set free
woordeloos – without words
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1.4  Hoe het “juffrou Lupus” uit oom At se kantoor gekom? (2)
1.6  Wat het oom At se rugbybaadjie in sersant Meyer se kar 

gesoek? (2)
1.7  Waarom het sersant Meyer bloed by die slaghuis 

gekoop? (3)
1.8  Waarom kreun al drie kinders kliphard? (3)

2.  Begin die volgende sinne met die vetgedrukte woorde.
2.1  Juffrou Joubert het verlede maand in Skandinawië 

getoer.
2.2  Weerwolwe kom saans uit.
2.3  Sersant Meyer het gister bloed bestel.
2.4  Die Stilwater Nuus het ’n week gelede oor die 

plaasaanvalle berig. 
2.5  Juffrou Joubert sal môre wakker word.
2.6  Weerwolwe smag elke dag na vars bloed.

3.  Beantwoord die volgende vrae in die ontkennende vorm. 
Begin so: Nee, ...
3.1  Is juffrou Joubert dood?
3.2  Soek juffrou Lupus iets om te eet?
3.3  Kom weerwolwe altyd bedags uit?
3.4  Gaan juffrou Joubert nog hulle Afrikaans-onderwyser 

wees?
3.5  Mag die kinders iets vir hulle ouers sê?
3.6  Het oom At al ooit die kinders seergemaak? 

4.  Skryf die regte vorm van die woorde tussen hakies neer. Skryf 
net die nommer en die antwoord neer. 

Die drie (4.1 kind) moet Maandag hulle (4.2 meer as een op-
stel) oor die rol van mites in die moderne samelewing in handig. 
Hulle het baie (4.3 dag) daaraan gewerk en juffrou Lupus gaan 
baie kwaad wees as hulle nie klaar is nie. Gelukkig weet hulle 
nou meer oor vreemde diere soos (4.4 weerwolf) en vampiere.

Rikus is baie bly dat sersant Meyer sy (4.5 klein hond) gaan 
vrylaat en dat hulle weer saam na oom At se klein (4.6 radio) 
kan luister. Tannie Lettie sal ophou om hom te verpes oor die 

sewe (4.7 verkleinwoord van hoenders) en die kinders sal 
niks sê oor hulle (4.8 klein geheim) nie.

5.  Gee die teenoorgestelde van die woorde in hakies. Skryf net 
die nommer en die antwoord neer.

My (5.1 verkeerde) naam is sersant Meyer. Dis my werk om 
(5.2 bekende) verskynsels soos weerwolwe te ondersoek. 
Ons vermoed al ’n (5.3 kort) tyd dat daar ’n weerwolf hier in 
Stilwater bedrywig is. (5.4 Later) kon ons nog al die nuus oor 
die aanvalle op die plaasdiere stilhou, maar toe vind die 
Stilwater Nuus ’n week of wat gelede daarvan uit. Dit was 
baie (5.5 maklik) om die weerwolf se spoor te volg. 
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Hoofstuk 17

1.  Teken die tabel in jou boek oor en skryf die korrekte letter van 
Kolom B onder die nommer in Kolom A. 

Nommer 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
Letter

Woordverklarings
benoud – anxious
beriggie – article (in news-

paper)
besluit – decision
binnesluip – sneaks inside
dagdroom – daydream
deeglik – thoroughly
halflyf – with half of his body
harige – hairy
heeltemal – completely
jagtog – hunt
kleinerige – smallish
normaal – normal

nugter weet – nobody knows
oftewel – that is to say
reusagtige – gigantic
rondloperhond – stray dog
selfs – even
tevrede – satisfied
vasgetrek – caught
verligting – relief
verslaap – overslept 
verstaan – understand
wurm los – struggles free
slaan sy arms om – puts his 

arms around/hugs

2.  Gee die regte vorm van die woorde tussen hakies.

Dit klink of daar ’n (2.1 vreemd) persoon in sy kamer is. Voor 
hy regop kan sit, land twee (2.2 reusagtig) pote op sy bors en 
druk hom terug. ’n Groot, (2.3 harig) dierasie spring halflyf  
bo-op die bed. Rikus skree benoud toe hy tande en ’n groot 
pienk tong sien. Dit was die (2.4 groot) wat hy nog geskrik het. 
Hy het gedink dat die (2.5 massief) gedierte ’n weerwolf was. 
Gelukkig was dit net sy (2.6 vriend) hond, Goliat. Die polisie 
het Goliat teruggebring nadat sersant Meyer sy vrylating ge-
reël het. Sy is baie (2.7 slim) as wat Rikus gedink het. Die 
polisie sê dat die skuldige hond (2.8 ou) en (2.9 maer) as 
Goliat is. Rikus is nou die (2.10 gelukkig) seun in die wêreld. 

3. Kies die regte woord tussen hakies en skryf dit neer.
3.1  Dit is die polisie met (wie/wat) hulle praat.
3.2  Hulle het die (skuldige/beskuldigde) vasgetrek.
3.3  Dit was ’n rondloperhond (wat/wie) die skape verskeur 

het.
3.4  Goliat is met sersant Meyer se (hulp/help) vrygelaat.
3.5  Goliat was (dis/dus) onskuldig.

4.  Skryf die volgende sinne in die regte woordorde oor.
4.1 bo-op spring Goliat die bed
4.2 sien Rikus hy toe skree die tande
4.3 lek sy gesig die hond
4.4 Goliat het vrygelaat die polisie
4.5 ontbyt maak  elke oggend Rikus se ma

5. Watter emosie ervaar Rikus toe Goliat bo-op hom spring?

6   Rikus moet vir sy ma verduidelik wat met die tekkie gebeur 
het. Skryf vir Rikus drie idees neer.

7.   Skryf ’n klein beriggie vir die Stilwater Nuus oor die rond-
loperhond. 

KOLOM A

1.1   Watter oggend verslaap Rikus?

1.2   Wat lê langs Rikus se bed?

1.3   Wat het sy tekkie verskeur?

1.4   Watter woord beskryf die hond 
se pote?

1.5   Watter dierasie spring op Rikus?

1.6   Wie het Goliat teruggebring?

1.7   Wie het die berig oor die rond-
loperhond in die koerant laat 
plaas?

KOLOM B

A Sersant Meyer

B Sy hond, Goliat

C Rikus se ontbyt

D Sondagoggend

E Saterdagoggend

F Die polisie

G Juffrou Joubert

H Sy tekkie

I ’n Weerwolf

J Rikus se kos

1.8   Wat sal Rikus se ma vir Goliat 
voer?

K Reusagtige

L Juffrou Lupus
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Skryfstuk

Ontwerp ’n nuwe voorblad 
en agterblad vir die boek. 
Onthou dat die voorblad die 
leser se eerste indruk van 
die boek is. Die voorblad 
bevat die titel, naam van die 
skrywer en ’n voorstelling 
wat die inhoud uitbeeld. 

NOTAS
•  Trek die voorblad 

dadelik die leser se 
aandag? 

•  Prikkel die voorblad die 
leser se nuuskierigheid?

•  Is dit netjies en lees-
baar?

• Is al die woorde korrek gespel?

Op die agterblad kan die volgende wees:
•  ’n Kort opsomming van die verhaal sonder om die hoogtepunt te 

verklap. 
•  Inligting oor die belangrikste karakters in die boek.
•  Aanbevelings waarom mense die boek moet lees.


