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Ek wens ons kon uitgaan!



Ons kan nie uitgaan nie. 
Daar’s ’n onsigbare vyand daarbuite. 

’n Virus wat mense siek maak! 



Partykeer trek dit deur die lug in piepklein 
druppeltjies wat van mense af kom. 

Dis hoekom party mense maskers dra. 



OATSIES

Partykeer is dit op die goed waaraan ons 
vat. Dis hoekom ons ons hande so baie 

was, met seep en water. 



Atchoo!

Cough!

Dit kan tot binne-in ons wees. Dis hoekom 
ons ons hoese en proese en niese wegsteek, 

sodat ons dit nie versprei nie. 



Die virus is so klein dat ’n mens dit nie kan 
sien nie, en mense maak mekaar siek. Dis 

hoekom ons ver genoeg van mekaar moet bly. 



As ons wél uitgaan, sal ons dalk maskers moet 
dra. Hulle voel dalk nie lekker nie, maar hulle 
help om ons almal teen die virus te beskerm. 



Om in die huis te moet sit, kan eensaam 
wees, en die virus kan mens bang maak. 

Maar ons is sáám in die ding. 



Dis oukei om partykeer hartseer te voel. 
Ons moet vir die grootmense sê hoe ons 
voel en ons moet mekaar lief behandel. 



Ons moet almal binne bly sodat daar nie 
nog mense siek word nie en sodat die mense 

wat siek is, tyd kry om beter te word. 



Maar dit kan so 
VERVEEEEELIG wees. 



Vervelig? Ek dink nie so nie. 
Gister was jy ’n kryger en ek was 

’n koningin in ’n fort!
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Ons het wegkruipertjie gespeel en kuns 
gemaak. Ons was resiesjaers 

in ons bokskarre! 



En ons was sjefs! 
Ons het geleer bak en ons het pappa 

die kombuis help skoonmaak. 



Foeitog, die arme grootmense, hulle 
probeer van die huis af werk. Tik en 

vergaderings hou … dis nou régtig vervelig. 



WORKERS

WE    U

THANK
YOU!

Die dokters en verpleegsters baklei teen die 
virus en waag hulle lewens. 
Ons moet vir hulle skree, jei! 



Arrrgh!

Kom ons wees vandag seerowers. 
Ons kan “arrrrgh” skree,

en teen die virus veg!



Ons sal handjies was en nie aan gesiggies 
raak nie. Ons sal binne bly 

waar dit veilig is. 
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Wie weet wat ons môre gaan wees. 
Maar dit sal pret wees, jy sal sien! 



DIE EINDE 



HOE ONS HANDE WAS

Smeer nat hande 
met seep

Vryf die palms 
teen mekaar 

Vryf die 
agterkant van 

die hande 

Vleg vingers 
deur mekaar 

Was die duime Vryf naels en 
vingerpunte op 

die palms

Spoel hande met 
water af

Droog met ’n 
skoon handdoek 

af

Ons was ons hande vir 20 sekondes...
Dis so lank as wat dit vat om “Veels geluk liewe maatjie” twee 
keer te sing. So, elke dag is dit jou linker- en jou regterhand se 
verjaarsdag!



HOEKOM ONS MASKERS DRA

Maskers kan snaaks lyk, maar as 
ons almal maskers dra, kan ons 

almal saam snaaks lyk! 

Maskers voel miskien nie lekker op ons gesigte 
nie. Ons moet dit dra as ons naby ander mense 

is sodat ons hulle nie siek maak nie en sodat 
hulle ons nie siek maak nie. 

As ons buite is saam met ander mense moet 
ons ook ver genoeg van mekaar af bly. By 
die huis kan ons mekaar darem nog steeds 

drukkies gee en saam speel. 

Almal werk hard om ’n manier te kry om 
hierdie koronavirus te laat weggaan. Dan sal 

ons nie meer maskers hoef te dra nie. 



SÓ VANG MENS ’N HOES OF ’N NIES

Die virus kan in die klein druppeltjies wees 
as ons hoes of nies. Ons wil hulle nie in 

ons hande vang nie, want dan kom dit aan 
alles waaraan ons vat.  

Steek jou hoes met ‘n ‘dab’ in die buig van 
jou elmboog weg, of vang dit in ’n snesie 

en gooi dit weg! 




