
 Voordat daar 'n katastrofe in die voorportaal is, sluip 
RooiKAT en RooiSKAT in die gang af. Hulle wil alles weet 
van Laerskool Constantiapark! Hulle katapult sommer in 
dr. Dey se kantoor in!

Kyk net wie sluit by Laerskool Constantiapark aan! 
RooiKat en RooiSkat!

Tring Tring Tring Tring...

Dr. Dey se rooi telefoon lui. Gits- frits wat 
nou!

RooiKAT  krap sy oor soos hy 
dink. 

Hy sal moet antwoord... hy sit in 
die hoof se stoel en 'n hoof 

antwoord altyd sy foon!

Dis beslis die beste skool vir ons- die 
kindertjies se ogies het gevonkel en 

almal het rooi, rooier, rooiste 
skooldrag aan. Rooi is ons 

gunstelingkleur! Rooi is vir ons  die 
mooi, mooier, mooiste skooldrag!

Ons het Laerskool 
Constantiapark op 

die voorblad van die 
koerant gesien. Ons 
het sommer geweet: 

Dís waar ons wil 
wees!

Tannie Christa-Marie skrik haar boeglam 
toe sy die Rooikat-Ontvangs oopsluit op 1 
Februarie want 'n ....RooiKAT  sit op haar 

bank in die voorportaal.

Voordat sy kan roep:  “Staan saam, wen saam!” 
verskyn nog enetjie langs die Rooikat... 

‚n RooiSKAT!

Hulle sit nie lank stil nie, want Rooikatte 
is rats! Hulle spring sommer flink in 

Tannie Christa-Marie se kantoortjie rond.

RooiKAT  en RooiSKAT teken solank 
in...want hulle wil vreeslik graag bly en 
kuier! Maar Tannie Christa-Marie vat 
nie kattetwak nie... Geen kloutjie op 

papier... geen gekoekeloer in die  
katteparadys nie!

 Laerskool 
Constantiapark 
trap spore op die 

maan!

Die maan? Dis 
vreeslik ver!

CP lyk na die beste-este plek in die 
heelal om te wees! Hier is almal kat-

alisators as ek die ding so beloer... 
waar 'n RooiKAT is, is daar ontploffings 

... van entoesiasme en energie!



Wag! Kom ons maak 'n lysie: atletiek, 
swem, koor, redenaars, rugby, netbal, 

tennis, hokkie, drama, dans, 
Voortrekkers... Miaauuu'ie, 

RooiSKAT,  ek kan nie so vinnig 
skryf nie....

Ogggggg!!!!!
Hier is sommer net alles 
wat ons wil doen! Ek kan 

nie wag nie! Hierdie is 
KAT-asmagoriese begin 

vir ons nuwe jaar!

Het jy genoeg KATTE-moed?

Dan kan jy hier  so baie dinge leer 
en doen dat dit  9 katlewens se 

lekkertes vol maak!

En... hier is die waardes LIEFDE, RESPEK EN 
LOJALITEIT!

Kan jy glo?  
Ons voel 
net tuiser 

by die 
katte-

sekond!

Kan jy glo? Speel is ook ons werk...as 
ons speel word ons 

SUPER CP-ROOIKATTE- 
die slimste katte ooit!

Goeie môre! Mnr. Francois? Alles is onder 
beheer vir AL die Rooikatte om terug te 

kom?
Fantasties! Dis mos hoe 'n Rooikat roer!

Ek wil op die 
sportvelde gaan 

kattemaai!! Balle! 
Rakette! Stokke! 

Hekkies! Ek is regger 
as reg vir roer!

En ek wil glad nie katvoet 
loop nie! Ek wil kan sing en 

dans en op die verhoog wees!  

 Wat dink jy kan ons 
alles hier doen?

Alles onder die son tot ander kant die 
maan!

As almal hier saam droom, dink ek word 
al die drome waar! Dis ons droomskool!

Kom!!!!!  Dis tyd vir koekeloer en 
kattemaai!

Kom ons hol na die Rooikatte toe! 

Hulle is ons maatjies!  Speel is 
hulle werk!


