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My naam is Sive.  Ek is vyf jaar 
oud en ek woon in Tantyi in 'n 
blou huis saam met my ouma.



Ek is mal daaroor wanneer my 
oom Mfundo met my sokker 
speel, maar hy het nou 'n werk 
en ek sien hom nie juis baie nie.

Ek het 'n suster met die naam 
Lihle.  Sy is altyd besig op haar 
foon of sy praat met haar 
vriende.



Dit is Zizo.  Hy is 'n dinosourus 
en is my beste maat.  Hy wil 
altyd met my speel. 

Lihle sê hy is nie rerig nie, maar 
vir my is hy, en ek is lief vir hom.



Ek en Zizo doen alles saam.  
Ons het baie avonture.  Zizo is 
braaf en maak my ook braaf.



Hy help my aandete eet (veral 
as dit kos is waarvan ek nie hou 
nie!)



My ouma sê hy kan nie saam 
met my bad nie, maar hy hou 
my geselskap terwyl ek skoon 
kom.

Snags slaap hy in my bed.  Ons 
vertel vir mekaar stories en hy 
hou my veilig.



Toe ek hierdie jaar Graad R 
begin, het Ouma gesê dat Zizo 
by die huis moet bly.  Ek was 
hartseer en 'n bietjie bang om 
sonder hom te gaan. 

Op my eerste dag was daar 
baie nuwe kinders en ek het 
skaam gevoel.Ek het Zizo 
gemis.



Maar Zizo het vir my by die 
huis gewag.  Ek het hom van 
die skool vertel en van alles wat 
ek geleer het.

Ek het selfs A-E-I-O-U-klanke 
geleer.  Daar is twee in Zizo se 
naam.  Hy het daarvan gehou.



Op die tweede dag by die skool 
het ek Asi ontmoet.  Ons het 
saam gespeel en sy het vir my 
'n nuwe speletjie gewys.

Asi kan vinnig hardloop, maar 
nie so vinnig soos ek nie.



Ek het vir Zizo van my nuwe 
vriendin Asi vertel.  Ek dink hy 
hou ook van haar.

Ek het vir Zizo gesê dat al het 
ek 'n nuwe maat, sal ek altyd 
lief bly vir hom, en dit sal altyd 
so wees.



4. Dink jy Sive is rerig, of nie?

7. Wie is jou beste vriend?
6. Voel jy ooit skaam voor ander kinders?

2. Waar woon Sive?

Vrae om met jou kind te 
bespreek:

1. Wat is Sive se suster se naam?

3. Hoe oud is Sive?

5. Hoekom dink jy was Sive bekommerd om 
 die eerste dag skool toe te gaan?

 vriende te doen?
8. Wat is vir jou lekker om saam met jou 
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