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Waarom dink jy hoef ons as Voortrekkers nie bang te wees 
vir die Covid-19-virus nie?

Deel jou gunsteling Bybelvers deur die grendeltyd hier:

Ons Glo
Ons tema vir 2020.
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Watter kyk van Kuifie pas die beste 
by hoe jy daaroor voel om ...

(Skryf die nommer in die blokkie)

... nie elke dag jou
 vriende te sien.

... terug te gaan
skool toe.

... te hoor van die 
gevaarlike virus.

... heeltyd by die huis 
te bly.

... nie te mag kerk toe
gaan nie.

... baie tyd saam met almal
 in jou huis te spandeer.

... nie gewone 
Voortrekkerbyeenkomste

te hê nie.
... nie met jou hond te gaan

stap.
... nie jou familie wat 

ver bly te kan sien nie.
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Die Kuifie-kyk
Hoe voel ek oor alles wat gebeur?
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Vingerafdruk-familie
Die belangrike mense in my lewe. 
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Wees dankbaar
Daar is altyd iets om voor dankbaar te wees.

Waarna sien jy die meeste uit wanneer die grendeltyd verby is?

Wat is/was vir jou lekker tydens die grendeltyd?

Wat mis jy die meeste van jul spanbyeenkomste?

Vertel iets wat gebeur het tydens jou lekkerste kamp.

Wat is jou gunsteling Voortrekkerliedjie?

Waaroor voel j vandag dankbaar?
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Wat anders doen jy om te voorkom om die Covid-19-virus op te doen?
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Voorkoming
Hoe kan ek voorkom om die virus op te doen?

Ontwerp jou eie moderne
Voortrekkermasker

Waarom dink jy is dit nodig om jou 
masker te dra wanneer jy nie by die huis is nie?
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Simptome
Waarvoor moet ek uitkyk?

Merk die blokkies indien jy enige van hierdie simptome ervaar.
Indien jy meer as twee van hierdie blokkies merk, stuur ’n 

WhatsApp met ‘HI’ na 0600 123 456. 

Vaardighede
Watter nuwe vaardighede het jy tydens die grendeltyd aangeleer?
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Gevolge van Covid-19
Watter slegte gevolge hou die virus vir ons gemeenskap in?

Diensbare Leierskap
Skryf hier idees wat jy en jou span kan doen om ander in nood te help.
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