
SAPIENS  
Ingeperk maar onbeperk 

Gr.11’s oor hul terugkeer na die skool 
 
V: Dink jy daar gaan nog genoeg tyd wees om al jou 
akademiese doelwitte te bereik met die kort tydperk wat van 
die jaar oorbly? 
A: Ja, ek dink so. As jy op datum gebly het tydens die 
afsonderingstydperk en jy al die werk verstaan, sal jy maklik 
jou akademiese doelwitte kan bereik. (Tamzin Buchfinck 
11.1) 
V: Waarna sien jy die meeste uit as skool weer begin? 
A: Ek sien die meeste uit om al my vriende en onderwysers 
weer te sien, lekker met almal te gesels, en weer in die gange 
van ons skool te loop. (Melissa Brand 11.1) 
V: Wat sal vir jou die grootste aanpassing wees as julle 
terugkeer skool toe? 
A: Een van die grootste aanpassings sal wees om nie so naby 
soos gewoonlik aan jou vriende te staan of sit tydens pouse 
nie, die hele dag  ŉ masker te dra en om weer gewoond te raak 
aan die roetine van vroeg opstaan. Die grootste aanpassing sal 
wel wees om weer periodes te wissel in regte klaskamers en 
nie in jou eie kamer nie. (Mariëtte Cloete 11.1) 
V: Wat het afstandsonderrig jou geleer? 
A: Ek het geleer dat sosiale interaksie noodsaaklik vir almal is 
en dat jy bevoorreg is om altyd jou vriende te kan sien. (Beáte 
Prezens 11.5) 
V: Dink jy dit gaan moeilik wees om al die nuwe regulasies 
toe te pas by die skool? 
A: Ek dink dit sal moeilik wees, ja. Ons verlang sό na die 
skool dat ons dit nie as ’n moeilike situasie sou beskou nie, 
maar eerder as ’n voorwaarde sodat ons weer ons vriende kan 
sien. (Angie Alérs 11.1) 

Monya Buchfinck  

Het jy geweet? 
 

• Het jy al ooit gedink sekere plekke in Suid-Afrika het die 
vreemdste name? Wel, dan het jy nog nie van hierdie 
dorp, 200 kilometer wes van Pretoria af gehoor nie! Die 
dorp se naam is letterlik: Tweebuffelsmeteenskootmors-
doodgeskietfontein – omtrent ’n mondvol, nè? 

• Het jy al ooit gewonder waarom dit M&M’s genoem 
word? Waarom hul juis die hierdie letter uit al die letters 
in die alfabet gekies het? Dis omdat M&M vir Mars en 
Murrie staan – die vanne van Forrest Mars (die breins 
agter die produkte) en Bruce Murrie wat ’n 20% aandeel 
in die produk gehad het. 

• Ek dink kameelperde sal beslis die ideale leerders in die 
klaskamer wees… Hoekom? Hulle besit geen stembande 
nie! Alhoewel kameelperde stemkaste het, maak hul lang 
nekke dit vir hul moeilik om genoeg lug voort te bring om 
vibrasies vir geluide te kan maak. Hul sal definitief nooit 
demerits kry vir te veel praat in die klas nie! 

• Die laaste feit is veral belangrik in hierdie moeilike en 

onsekere grendeltyd: ’n Mens gebruik minder spiere om 
te glimlag as wat jy doen as jy frons. Behalwe dat dit 
verskeie voordele inhou vir jou gesondheid, kan een glim-
lag sommer ’n mens se dag opkikker! Al is dinge moeilik, 
onthou net: Hou aan glimlag! 

Elmi Rossouw 

Studiewenke vir matrieks 
 

• Berei ŉ goeie studie-area voor. Dit moet weg wees van 
enige afleidings, dit moet toevoer na lug hê, en jy benodig 
goeie beligting. 

• Stel ŉ studierooster op sodat jy rekord kan hou van 
wanneer jy vir ŉ vak moet leer. 

• Berei jou studiemateriaal voor. 

• Maak opsommings/breinkaarte aan die einde van elke 
hoofstuk sodat jy slegs tydens eksamen kan hersien. 

• Hersien na elke afdeling. 

• Breek groot hoofstukke in kleiner dele op wat jy bietjie 
vir bietjie kan leer, eerder as om alles op een slag te 
probeer in druk. 

• Gebruik kleur en illustrasies – dit help die brein om die 
werk makliker te memoriseer as om net ŉ teks te leer. 

• Werk deur ou vraestelle om jou voor te berei vir die 
eksamen. 

• Matriek leerders kan by afrikaans.com ou Afrikaanse 
vraestelle en memo’s kry van 2017 tot 2019. 

• Vir Wetenskap, Wiskunde en Rekeningkunde moet jy 
deur al jou huiswerkvrae werk en jou formules leer. 

• Merk gedeeltes wat jy nie verstaan nie en vra jou 
onderwysers om dit vir jou te verduidelik. 

• Onthou die 3 H’s ( herhaal, herhaal, herhaal). 

• Skep gereeld asem tussen leersessies van 35-45 minute vir 
10 tot15 minute. 

• Maak seker om genoeg oefening te kry sodat jy jou stres 
kan verlig en dit sal ook help om beter te slaap. 

• Maak seker om genoeg slaap te kry (9 ure) sodat jou brein 
kan rus en die al die nuwe inligting kan stoor. 

 

Elze Goosen  

Kuber-kuier 
 
Hoe kan ’n mens veilig wees, selfisoleer en heerlik saam met 
jou vriende kuier uit die gemak van jou eie bed? Dit is ’n 
vraag wat gereeld op almal se lippe is tydens die inperk-
ingstydperk, maar gelukkig het ons slim maniere gevind om 
saam met ons vriende aanlyn te kuier!  
Daar is eerstens verskeie toeps waar ’n mens oor video kan 
bel, byvoorbeeld Whatsapp video call, Facetime, Skype of 
Zoom. Jy kan selfs ’n virtuele aandete saam met jou vriende 
geniet of net sommer opvang wat in hulle lewe gebeur.  
Daar is boonop ’n paar toeps ontwerp, soos byvoorbeeld 
Houseparty en Bunch, waar jy speletjies kan speel terwyl jy op 
’n oproep saam met jou vriende is. 
Gelukkig lewe ons in ’n gevorderde tegnologiese era wat 
hierdie geleenthede vir ons bied om nog steeds saam met ons 
vriende te kan kuier en om gesond te bly.  

Zani Hattingh 

’n Resep vir ’n koue dag 
 
Warmsjokolade vir die winterweer 
Met die winter wat op ons neerdaal, smag ons almal na ’n biet-
jie warmte. Wat is lekkerder as ’n beker stomende warmsjoko-
lade terwyl die reën saggies buite val? Dalk is hierdie doo-
deenvoudige, dekadente drankie net die regte troos! 
Bestanddele vir twee porsies: 

twee bekers melk 
’n derde van ’n koppie Nutella 

Metode: 
1. Gooi die melk en Nutella in ’n klein pot. 
2. Laat dit prut op medium hitte terwyl jy dit klits tot ’n 

gladde mengsel. 
3. Verdeel die mengsel in twee bekers en geniet! 

Celise Rix 


