SAgo2School
#HouAanLeer
@Skool
@Huis

Wake Up!
Get Up!
Show Up!
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Kom saam met
Go-Go en vriende
op hulle avontuur
skooltoe.
Beweeg soveel
spasies soos die
pyltjies aandui.
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Vertel vir die
groep watter
werk jy graag
eendag sal
wil doen

So-So het
parkie toe
gegaan in plaas
van skooltoe

Go-Go kry 'n
sertifikaat vir 100%
teenwoordigheid.
Hy was elke dag
by die skool

Die kinders help
nie vir Ma om
die huis skoon te
maak nie

Al die kinders in
die gesin het
Graad 12 voltooi
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Ro-Ro het nie
opgedaag vir
skool om
eksamen te
skryf nie
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Go-Go maak
seker hy weet
watter huiswerk
om te doen

Die kinders gooi
die hond met
klippe. Dit is
verkeerd

Vertel vir die
groep wat jou
gelukkig maak
en wat jou
hartseer maak

Die opvoeder het
vir die ouers
gewag by die
ouervergadering,
maar hulle het
nie opgedaag nie

Gaan tel gou 5
stukke rommel op
en gooi dit in die
asblik

So-So het met
vuurhoutjies
gespeel en nou is
daar 'n brand

Ro-Ro hang met
die verkeerde
vriende uit wat
dwelms gebruik

Tannie leer die
kinders hoe
om naaldwerk
te doen

Lo-Lo het
vergeet om die
skool se brief vir
Ma te gee

Sing jou
gunsteling
liedjie

To-To het geld
uit Pa se beursie
gesteel
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Maak toe jou oë en druk met jou vinger
op die blokkies om ‘n nommer te kies.

Ma het nie haar
siek kind kliniek
toe gevat nie en
hom nogsteeds
skooltoe gestuur

Go-Go sit altyd
mooi regop, is
netjies en het
goeie maniere

Go-Go se
harde werk word
beloon en hy kry
'n 7 vir Afrikaans

BEGIN
So-So het haar
skooltas by die
huis vergeet,
gaan terug na
die BEGIN

'n Grootmens
maak seker dat
die kinders se
skoolwerk
gedoen is

Ma het vergeet
om So-So se
skool registrasie
vorm in te vul

Skool uniforms
is skoon en
gereed om
aangetrek
te word

Die kinders het
heelaand TV
gekyk en eers
baie laat gaan
slaap

Staan op een
been vir 60
sekondes

Almal is laat vir
skool, want Ouma
het nie die alarm
gestel nie

Roep die
SAgo2school
kreet uit

VRIES!!
Jy mag vir een
rondte glad nie
praat nie en nie
aanbeweeg nie

