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‘n Saak vir Scooby Doo - Geskryf deur J Lombard

Die skoolhoof het verswyn en die karakters van Scooby Doo is op die toneel om die saak op te los.

Toneel 1:

Begin met kinders by die skool in hul skoolklere.

Frikkie: Ag toe nou Schalkie, dis ‘n goeie idee. Meneer gaan daarvan hou. Kom ons gaan

praat gou met hom.

Staphne: Ja kom nou. Moenie so ‘n bangbroek wees nie.

Doobee doo: Booooooo…( Maak soos ‘n spook)

Schalkie: Ag stop dit nou. Was jy al ooit in die hoof se kantoor? Dis erger as Kloppers op Black

Friday.

Staphne: Creepers, dit is scary!

Frikkie: Oky, maar kom ons doen dit net. Dit kan nie so erg wees nie.

Frikkie klop aan die deur – SFX klop en deur wat oopgaan. Niemand binne. Deurmekaar.

Schalkie: (Groot sug) Ag dankie tog. Hy is nie hier nie. Sien, ons kan more terug kom.

Staphne: Nee man Schalkie, ons moet regtig met hom praat. Dit kan nie wag nie. Wat gaan ons

nou doen?

Frikkie: Kyk, daar lê sy dagboek. Kom ons kyk of ons kan sien waarheen hy gegaan het. Dalk

kan ons net bietjie wag.

Doobee doo: Uh hu (Skud sy kop vir nee)

Schalkie: Ek dink ook nie dis ‘n goeie idee nie. Kom ons gaan eerder.

Frikkie: Stephne is reg. Ek dink ook ons moet….

Staphne: (Onderbreek vir Fred) Frikkie, jy weet dit is Staphne, nie Stephnie nie.

Frikkie: Ja ja ek weet. Dis net lekker om jou te sien uitfreak. Schalkie ontspan. Dink net gou

hieroor. Meneer gaan nooit erens heen sonders sy dagboek nie – nie eers rugbyveld

toe nie. Het jy al ooit hom gesien in hierdie 2 weke sonder sy dagboek? Die ding was

selfs by die atletiek!

Staphne: Dis waaaaar! En hier lê sy dagboek. Net nou het daar regtig egtig iets gebeur

Schalkie.. Meneer het ons dalk nodig.

Doobe doo: Oooo… ‘n Mirtery

(Staphne kyk in die dagboek)

Staphnie: Vandag is weg!

Doobee doo: Huh?



Schalkie: Hoe kan vandag weg wees? ‘n Dag kan nie net verdwyn nie.

Frikkie: (Vat dagboek) Staphnie is reg. Vandag is weg. Die blaai is uitgeskeur! Eeuw en dis

taai… (Hou met lang vingers vas)

Staphne: Hier is groot fout!

Schalkie: Zoinks, wat gaan ons doen sonder ‘n skoolhoof? Dit gaan kata…

Doobee doo: Meaw (kyk rond en soek kat)

Schalkie: ..strofies wees! Nee doobee. Hier is geen kat. Dit is katastrofies! ‘n Groot taai gemors.

Frikkie: Ek dink ons moet die dagboek saamvat. Dalk kan Wilma ons help. Ons kan nie die

skoolhoof gaan soek sonder die breins van ons groepie nie.

Staphne: Duh Frikkie! Kom ons maak gou en kom vining by die koshuis uit.

Doobee doo: Roobee roobee doo!!

Almal stap af van die verhoog:



Toneel 2:

Ligte aan PS side:

Lee – Ann: Goeie more en welkom terug by Evening Live.

Vertel van skoolhoof wat weg is en hoe erg dit is vir ‘n skool om sonder ‘n skoolhoof

te wees.

Riaan: Vul aan by Erna



Toneel 3 (Klas 1):

Begin met dans – It’s a hard knock life (Annie)

Klas bly op die verhoog op hulle plekke.

Schalkie: (Hardloop in en skud aan kinders) Wilma, waar is Wilma?

Klas kind 1: Hoekom soek jy haar?

Klas kind 2: Wil jy by haar kuier?

Klas kind 3: Gaan julle op ‘n date?

Klas kind 4: Ooooo…

Klas kind 5: Onthou geen seuns in die meisieskamers nie.

Die res van die gang stap op

Frikkie: Het julle al vir Wilma gekry? Ons moet opskud! Sal iemand haar gaan roep?

Klas kind 6: (lovey dovey) Enige iets vir jou Frikkie! (Kind gaan af en kom weer op saam met

Wilma)

Klas kind 2: Hoekom soek julle haar?

Klas kind 4: Dit klink ernstig!

Schalkie: Ons het ‘n Mistery om te solve.. (SFX wat spanning bou)

Doobe Doo: Mirery!

Klas kind 1: Gaan dit oor ons poeding wat op al die ander dae van die week behalwe woensdae

verdwyn?

Klas kind 3: Gaan dit oor die die opstaantyd wat verander het?

Klas kind 5: Nee wag, ek het dit! Dit gaan oor die studietyd wat verleng is! Wie se stupid idee

waas dit?

Frikkie: Dis ernstig ouens! Daai is sommer net normale goed. Geen geheime daar..

Wilma en Kind kom op

Staphne: Dankie tog Wilma! Daar is ‘n krisis!

Schalkie: Die skoolhoof is weg!!

Wilma: Jinkies!! Hoe weet julle dit?

Mascot kom in en staan by die groepie.

Frikkie: Ons wou hom gaan vertel van ons idee oor die Clover Sportdag en toe lê sy dagboek

daar.

Wilma: En wat is fout daarmee?

Staphne: Sy dagboek was taai en vandag is weg!



Koshuiskinders verward

Wilma: Dit is ‘n probleem ja!

Schalkie: Kyk Wilma (gee dagboek vir Wilma)

Wilma: Hmmm dit is taai ja.. Maar wat is dit… (Wilma kyk baie naby na die dagboek en blaai

bietjie rond en strokie val uit) Hier’s ‘n clue! Dis ‘n strokie!

Klas kind 1: Watse strokie?

Mascot laat val lee dirkie

Klas kind 2: Is dit ‘n nuwe TV vir die koshuis? Yaaay!

Wilma: Natuurlik nie!

Frikkie: (Vat strokie) Dis ‘n Candy Shop strokie..

Klas kind 3: Ja die enigste sweetie winkel in die stad!

Klas kind 4: Hulle het die lekkerste caramalised bacon! Hulle het weird maar lekker goed

Doobee doo: Yuuum!

Almal jig verder

Wilma: Proe bietjie hier Doobee. Wat dink jy is dit?

Doobee doo: mmmmm

Wlma: Toe nou Doobee Doo!

Doobee doo: ‘n Rirkie

Schalkie: ‘n Dirkie!!! Die amazingste kondensmelk in ‘n buisie wat lyk soos ‘n skoolseuntjie met

‘n hoed op! Kom ons gaan nou dadelik vir ‘n Dirkie!

Mascot sien dirkie wat geval het en panic. Probeer hom optel, maar kind vat hom eerste. Mascot wys

in die rigting.

Klas kind 5: (Tel ‘n Dirkie op) Dis vreemd. Ons het nou nou net skoon gemaak. Dis ook ‘ n Dirkie…

Klas kind 6: Ek wil ook hê! Wie eet  kondensmelk en deel nie? Dit is teen koshuis reels!

Frikkie: Nee wag wag. Dalk is dit dieselfde as wat op die dagboek was. Well done mascot! Kry

jy ons eerste clue! Ek dink jy moet ons help. Proe Doob!

Mascot wys shap

Doobee doo: Hmmm yum yum yum! Nog?

Staphne: Dooby, maar is dit dieselfde?

Doobee doo: Jip

Almal snak na hulle asem



Frikkie: Dit beteken die hoof was hier!Hier in die koshuis! Hoe anders sou die buisie hier

gekom het? Kom ons gaan ondersoek wat gebeur het by Die Candyshop. Dalk kan

iemand by die winkel onthou.

Klas kind 6: Ag bring vir ons ‘n lekkertjie saam.. Ons eet tog nooit sweets nie. Nie eers skelm nie.

Klas kind 5: (Pomp hom in ribbes) Shhhh man!

Mascot wys shap

Groepie stap af van verhoog.



Toneel 4:

Praat oor inligting van skoolhoof en vertel dat die koshuiskinders gehelp het om 2 clues te kry.



Toneel 5:

SFX lui van winkel klokkie as instap.

5 Blokke in die middel in ‘n ry.

5 kinders: Baie welkom by die Candy shop. Hoe kan ons jou lewe soet maak?

Kind 3: Of versier!

Schalkie: Ek love hierdie plek! Ek kan hier binne bly. Ek dink ons moet sommer hier wag vir die

skoolhoof om terug te kom.

Daphne: Schalkie, ons is hier om ‘n mystery te solve. Nie om lekkers te eet en vet te word nie.

Teller 1: Ooo ‘n Mystery... Ek het vir julle ‘n mystery. Pieter koop 15 sjokolades

Teller 2: en 17 toffies

Teller 3: en ‘n pak mashmallows

Teller 4: Wat het Pieter?

Wilma: Diabetes, Pieter het diabetes.

Teller 5: Nee man, hy het baie lekkergoed! Genoeg om ‘n partytjie mee te hou.

Frikkie: Alle grapies op ‘n stokkie.

Teller 2: Ons verkoop suigstokkies

Wilma: Ek kan nie!

Staphnie: Anyway. Verkoop julle dalk dirkies?

Teller 5: Vir seker! Ons het Sjokolade flavour

Teller 4: Strawberry flavour

Teller 3: Banana flavour

Schalkie: mmm...

En Doobee: Ooo Banana flavour.

Staphnie: Gepraat van. Wie het almal die afgelope week by julle Dirkies gekoop ?

Teller 1: Wel daar was Mevrou de Vries. Sy’t sulke mooi blou oë. Sy’t dit gekoop om al die

stoute kinders se monde mee toe te plak.

Teller 5: (Steek hand op) Mevrou Winterbach het by my gekoop. Sy het 175 gekoop. Lyk my sy

bad daarin. Goed vir die vel jy weet.

Teller 3: (Steek hand op) Fris Chris wat so baie Gym het ook gekoop. Ek verstaan nie hoekom

nie. Hy diet mos eintlik. Eeek dink hy is bietjie moeg vir slaai en vis, as jy verstaan wat

ek bedoel? Elkgeval hy toe nogal na die tyd my nommer gevra en ek sê toe...

Frikkie: Uhm enige iemand anders?



Teller 2: Julle skoolhoof se vrou het so 5 gekoop. Een in elke flavour. Ietsie soets in die kosblik

jy weet.

Teller 4: Ek kan nie aan nog iemand dink nie. En ons maak ‘n punt daarvan om ons kliënte te

onthou.

Schalkie: Ek dink ons moet bietjie rondkyk. Ek soek chocolate covered clues .. ag ek bedoel net

gewone clues.

Tellers 4: Sekerlik. Skree as ons kan help.

Dansie : I want candy – Bow Wow (Dansie – kinders moet plat of af aan die einde)

Grim reaper kom in die middel van die dansie in aan die agterkant en staan net.

Schalkie: (Sien Grim en skrik) Zoinks. Wie’s dit? (Doobee kruip agter Schalkie weg)

Frikkie: Kyk hy probeer vir ons iets wys

Grim wys na die Mascot, maar die Mascot wys verby homself. Almal kyk in daai rigting.

Grim gaan vining af

Wilma: Mooi Mascot. Hy wys ons seker in die rigting van die skoolhoof. Kom ons volg hom.

Wag waar is hy heen?

Staphnie: Hy kan nie net wegraak nie. Waarheen dink julle het hy gegaan..?

Schalkie: Waarheen gaan die dooies gewoonlik nadat hulle ‘n draai gemaak het by die buurt se

lekkergoedwinkel?

Doobee: Graveyard (SFX scary klank)

Frikkie: Waarvoor wag ons?



Toneel 6:

Nuuslesers



Toneel 7:

SFX scary liedjie

Schalkie en Doobee loop tussen grafstene. Spoke terg hulle. Wit voor geverf met UV.

Schalkie: Agge nee Doobee, ek kan nie glo ons het hulle verloor nie? Hierdie plek is vrek scary!

Doobee: Rary...

Schalkie: Ek voel iemand agtervolg ons. Dink jy nie Doob?

Doobee: Kalkie! (Wys na agter hulle en hulle 2 hardloop weg)

Almal stap gelyk op. En roep na Schalkie en Doobee

Frikkie: Hier is julle!

Schalkie: Ek is sooo bly ons het julle gekry. Hierdie plek is scary. Ek is seker hier is spoke om

elke hoek en draai.

Doobee: Jip! (Kyk rond)

Wilma: Julle weet daar is nie so iets soos spoke nie! Kom ons kyk of ons iemand hier opspoor

wat ons kan help.

Groepie loop tussen grafstene en soek. As groepie na so paar keer wat hulle deur gestap het afgaan

dan begin die dansie.

Dansie:  Thriller – Michael Jackson (spoke/ skeletons)

Spoke bly staan en wieg ‘n bietjie.

Schalkie: Ek is doodbang!  Ons moet dadelik hier wegkom. Kyk daar, spoke!Ek het gese hulle is

regtig!

Frikkie: Wel hier is niemand anders om te vra nie.

Schalkie: Nee Frikkie, kom ons gaan spoke verstaan nie Afrikaans nie en ek’s seker hulle kan nie

praat nie.

Spook 1: Bonjoir

Spook 2: Ola

Spook 3: Dumelang

Spook 4: Namaste

Spook 5: Ahoi

Spook 6: Good evening

Spook 7: Goeie naand

Frikkie: Jy sien, hulle kan Afrikaans praat.

Staphne: Hi, ons het gewonder of julle ons dalk kan help... ons is opsoek na ons skoolhoof.

Grim Reaper het ons hierheen gestuur.



Spoke hardloop bang rond

Frikkie: Stop, wat gaan aan?

Spoke stop maar lyk bang

Wilma: Ooo ek dink hulle het geskrik toe ons praat van die Grim Reaper.

Spoke hardloop weer rond. Schalkie en Doobee hardloop saam.

Frikkie: Woa woa woa, stop! Ons het julle hulp nodig!

Spoke stop

Schalkie: K.k.kan julle ons dalk help?

(Fluister vir Doobee) sodat ons net hier kan wegkom.

Het julle ons skoolhoof dalk gesien?

Kloek om die Mascot, maar hy sjoe hulle weg...

Spook 2: Hoe lyk hy?

Schalkie: Soos ‘n skoolhoof, duh! Hy dra altyd ‘n chino en ‘n netjiese hemp.

Spook 3: Is hy lank?

Schalkie Jaaa, wel langer as jy...

Spook 1: Is hy slim?

Schalkie: Ja baie, hy het ‘n regte brein

Spook 5: Is hy sterk?

Schalkie: Super sterk. Die heel sterkste skoolhoof wat daar is.

Spook 4: Is hy kwaai?

Schalkie: Net so kwaai soos wat ‘n goeie skoolhoof moet wees

Spook 7: Is hy lief vir die kinders?

Doobee: Uh hu

Schalkie: Dis hy ja dit klink presies soos hy! Het julle hom gesien?

Spook 6: Nope, hy is nie hier nie.

Schalkie: Hoekom vra julle dan al hierdie vrae? Dit klink of julle hom goed ken.

Spook 3: Wel, ons spook bietjie hier en dan dan daar. Soms E blok en soms D.

Spook 2: Die blouvrou het ‘n lekker sin van humor.

Staphne begin rond kyk..

Spook 6: Ons lag altyd lekker vir al die gr8ies wat dink sy bestaan nie.

Schalkie: Zoinks, so sy is regtig!



Staphnie: Hey julle, kyk hier! Hier is iets vreemd.

Frikkie: Dis krullers

Schalkie: Hoe weet jy dis krullers, Frikkie?

Frikkie: Snaaks Schalk. Krul jou ma nie haar hare nie?

Wilma: Toe nou julle twee. Krullers hoort nie by ‘n begrafplaas nie. Is dit nie ook vir julle

vreemd nie.

Staphne: Ek ken hierdie krullers. Hulle gebruik dit by Hallo Hare.

Spook 1: Bonjoir

Spook 2: Ola

Spook 3: Dumelang

Spook 4: Namaste

Spook 5: Ahoi

Spook 6: Good evening

Spook 7: Goeie naand

Schalkie: Goed dan ek dink dit is tyd dat ons gaan... Oky baai. (uitgefreak)

Spook 1: Au revoir

Spook 2: Ciao

Spook 3: Sala hantle

Spook 4: Bon voyage

Spook 5: Tata

Spook 6: aufWiedersehen

Spook 7: Totsiens



Toneel 7:

Nuuslesers



Toneel 8:

Staphne: Ag wow! Ek love hierdie plek!

Wilma: Natuurlik doen jy...

Frikkie: Toe nou dames, kom ons fokus. Mascot, wag jy buite, ek is bang hierdie dames vaar

in jou maanhare in.

Schalkie: Frikkie kan ek ook buite wag? Haarspray laat my oe traan.

Doobee Doo: Rek ook!

Frikkie: Nee manne, julle moet ons gefokus hou, hulle weet hierdie salon kan mens insluk in

praatjies in... As jy eers hier begin skinder, dan kom jy nooit daar uit nie. Hier, sit

oorpluisies in... As julle sien dinge ruk hand uit dan kan julle ons darm weer gefokus

kry.

Schalkie: Ok, as jy so dink.

Doobee Doo: Ok...

Frikkie: Goed dames... onthou skoolhoof. Hier gaan ons.

SFX klokkie. Dansie. Dansie eindig met 4 haarkapsters wat besig is om 4 kinders se hare te doen.

Staphne: Wow, julle lyk fantasties! Michelle, hoe gaan dit?

Michelle: (Skree) Staphne! Rochelle, Lichelle en Michealle, kyk wie is hier!

Almal: (skree en soen op die wang)

Lichelle: Dit is hoogtyd dat jy ‘n draai maak girl...

Rochelle: En ek sien jy het mense gebring vir die...

Haarkappers: “Toemaar-jy-gaan-fantasties-lyk-as-ons-met-jou-klaar-is-special”

Staphne: Ja, net so ek hoor dit is halfprys op Woensdae...

Schalkie en Doobee beduie

Wilma: Nee, Staphne, dis nie waarom ons hier is nie.

Michealle: Uhm nie einlik so gedink nie, jy gaan meer as ons special nodig he om jou te fix.

Frikkie: Anyway... ons is hier vir die skoolhoof

Michelle: oooo ou Hoofie!

Wilma: Is hy hier?

Rochelle: Ja wag hy kruip hier iewers weg. (sarkasties)

Wilma: Ons is ernstig! Ons het sy dagboek gekry met ‘n strokie van ‘n Dirkie in...

Lichelle: O maar dan is jy by die verkeerde plek sussie, die Candy shop in aan die ander kant

van die dorp.

Staphne: Ons was daar.



Michelle: En het julle niks vir ons gebring nie?

Wilma: Nee, ons het nie lekkers gesoek nie, ons soek die skoolhoof.

Lichelle: O skies dan kan ons julle nie help nie.

Wilma: Maar ek het nog nie klaar gepraat nie!

Rochelle: My skat, hierdie is ‘n haarsalon... niemand is ooit klaar gepraat nie. Jy kan maar

solank by die wasbak gaan sit.

Staphne: Ag lekker, ‘n sny doen mens altyd goed Wilma...

Wilma: Jy is reg, dalk moet ek...

Schalkie en Doobee beduie.

Wilma: O nee wag, ek is nie hier vir ‘n afspraak nie! Ek is jammer Frikkie, ek is ook swak vir

praatjies... probeer jy.

Frikkie: Wat Wilma einlik wou se is... in die Candy Shop het Grim Reaper ons...

Michealle: Ooo Grim... Rochelle het die ander dag die lekkerste haarproduk vir hom gegee om te

probeer, het julle gesien hoe mooi blink daai kapsel?

Schalkie en Doobee beduie.

Frikkie: Fokus, Grim het ons na die Graveyard gestuur en ons het toe daar van julle krullers

gekry! Ek dink dit is tyd dat julle julself verduidelik, wat soek julle krulles by die

begrafplaas? En waar is ons skoolhoof?

Michelle: O wag ‘n bietjie dol, ek sien hier is ‘n misverstand. Ons het regtig nie die skoolhoof

gesien nie. Nadat Lichelle sy hare wel, te eksentriek gesny het vir sy smaak, sny hy

nou by Bye Bye Blowwave...

Rochelle: Julle sien ons het die ander dag ‘n Photoshoot in die begrafplaas gedoen en ons

krullers het seker daar agter gebly.

Staphne: Wie op aarde doen ‘n photoshoot in die begrafplaas?

Lichelle: Dis einlik nogal romanties... jy weet “till death do us part”, hulle het die oulikste...

Schalkie en Doobee beduie.

Staphne: Jy kan my ander dag vertel. So julle wil vir ons se julle kan ons nie help nie?

Michealle: Ek kan jou help volgende Maandag?

Lichelle: Ek het ook ‘n gaatjie oop volgende week iewers...

Schalkie en Doobee beduie.

Frikkie: Julle weet dus niks van die skoolhoof nie? Kom girls, ek dink ons moet gaan netnou

sit ons almal vir ‘n sny en Pedicures.

Staphne: (kyk of die rak) Wat is hierdie, Rochelle! Dink jy ek kan hierdie gebruik? Ek het bietjie

‘n goeie haarproduk nodig. Kyk net my punte!! Terwyl ek hier is kan ek netsowel

maar ‘n treatment koop.



Hierdie is Grease!

Rochelle: Hierdie is Grease! Dit my ding sal definitief nie help vir punte nie! (dink bietjie)

Iemand moes dit hier op ons haarspray rak vergeet het. Dis vreemd.

Wilma: Dis ‘n clue!

Frikkie: Ja ek dink hulle gebruik daai goed by die Ovaltrack!

Micheal: As julle gou maak kan julle nog vanaand se show maak. Dit begin oor 10 minute.

Staphne: Dankie julle!

Hardloop uit

Beduie vir Schalkie en Doobee en die Mascot hulle kan maar die oorpluisies uithaal.

Frikkie: Kom julle!!

Schalkie: Wat? Waarheen gaan ons?



Toneel 9:

Nuuslesers



Toneel 10:

Dansie

Schalkie: Wow, die Ovaltrack is awesome! Hierdie is next level. Die Skoolhoof is definitief ‘n

cool ou!

Doobee Doo: Cool!

Wilma: Schalkie, ons het nog nie die skoolhoof gekry nie hoor. Kyk bietjie rond. Hier moet

iemand wees wat hierdie grease gebruik.

Soek ‘n rukkie rond

Frikkie: Daar!

Staphne: Verskoon tog meneer, gebruik meneer hierdie grease?

Kar ou 1: Ja pop, ek en nog so veertig ander ouens hier. Daardie is die beste produk op die

mark.

Wilma: O.

Kar ou 2: En nou? Hy het mos gese dis ‘n goeie produk, nie dat jou kar ‘n gasket geblaas het

nie. Lighten up...

Schalkie: Ons soek ons skoolhoof en het gehoop dat hy dalk hier kan wees. Jy sien ons het

hierdie blikkie in die haarsalon gekry.

Kar girl 1: Die haarsalon? Dis vreemd

Staphne: Dis wat ons ook gedink het. Veral nadat die krullers in die begrafplaas ons daarheen

gelei het.

Kar ou 1: Wat? Krullers in die begrafplaas?

Frikkie: Ja, photoshoot... lang storie. Elkgeval Grim het ons na die begrafplaas verwys.

Kar ou 2: Grim, kruip hy nie weg nie?

Wilma: Wel blykbaar nie meer nie, ons het hom in die Candy Shop raakgeloop.

Kar Girl 2: Nee wat hierdie is weird.

Staphne: Seker, maar ek bedoel hulle verkoop Dirkies.

Kar girl 2: Jy het ‘n punt. Maar dit maak nie sin nie, doen julle dit alles want julle soek ‘n

skoolhoof?

Frikkie: Nie ‘n skoolhoof nie, ONS skoolhoof!

Kar ou 1: Los hom man! Sonder ‘n hoof kan julle doen wat julle wil! Geen skool, geen huiswerk,

geen reëls. Dit sal mos lekker wees!

Schalkie: Nee!

Doobee Doo: Nee! (skud kop wild)



Schalkie: Dit is nie hoe dit werk nie! Ons kort ‘n skoolhoof! Sonder ‘n hoof het ‘n skool nie ‘n

visie nie!

Wilma: Sonder ‘n hoof het ‘n skool nie ‘n fondasie nie. Hy het baie om ons te leer en ons wil

graag leer van sukses by ‘n suksesvolle hoof.

Staphne: Ja, skool leer ons waardes wat ons nodig het as ons eendag in die groot wye wêreld

ingaan. Ons leer om pligsgetrou te wees en verantwoordelikheid te neem vir onsself

met huiswerk en leerwerk. Maak nie saak of jy nou hou van huiswerk of nie.

Schalkie: Ja, definitief. EN ons is seker ons kan nog baie leer by hierdie skoolhoof van respek,

diensbaarheid en integriteit. Hy is ‘n cool hoof!

Kar ou 1: Dit is seker so. Ons ken hom nou nie so goed, maar daai dinge van pligsgetrouheid en

verantwoordelikheid is seker so. Ek wens ek het bietjie harder gewerk op skool.

Kar ou 2: Ja! Ek wou eintlik gaan leer het om ‘n Prokereur te word, maar my punte was nie so

goed altyd gewees. Was bietjie lui, jy weet. Ek wens ek het so goeie voorbeeld gehad.

Frikkie: Oky oky, maar dit raak nou dringend. Julle verstaan nie, ons moet hom kry!

Kar ou 1: Wel jammer julle, ons kan julle nie help nie. Ons het nie ‘n skoolhoof hier rond gesien

nie.

Wilma: Dis dit. Hulle kan ons nie help nie. Ons is by ‘n doodloopstraat.

Staphne: Nou wat nou? Ons kan nie net opgee nie.

Wilma: Maar wat anders kan ons doen?

Frikkie: Ek dink ons moet terug gaan skool toe en kyk of ons nie iets daar gemis het nie.

Doobee Doo: Goeie plan!



Toneel 11:

Ovaltrack advertensie



Toneel 12:

Baie dowwe lig, kinders met flitse op die verhoog.

Schalkie: Sjoe ons is al die hele dag uit. Kan ons nie maar huistoe gaan nie? Dit raak laat?

Frikkie: Dit is dalk nie ‘n slegte idee nie Schalkie, dalk as ons ‘n goeie nagrus inkry kan ons

more weer op en wakker wees

Wilma: Hoor julle dit? (musiek speel saggies)

Almal: Wat?

Wilma: Musiek...

Schalkie: (hoor iets, maar steek dit weg) Nee, ek hoor niks kom ons gaan huistoe.

Staphne: Ek hoor dit? Dis nogal groovy...

Frikkie: Dit is laat, waarom sal daar musiek so laat in die skool se gange speel?

Doobee Doo: Blou Vrou? (maak of hy dans)

Wilma: Moenie spot nie Doobee, ons het genoeg moeilikheid. Luister, dit kom van die gym

af?

Almal loop na die ander kant van die verhoog. Musiek word harder soos wat hulle nader loop.

Frikkie: Ok, kom ons gaan in. Almal reg? Een, twee, drie! (Storm in, ligte gaan af terwyl die

klas op hulle plekke kom)

Ou 1: Haai! Wie het die lig af gesit?

Almal: Schalkie!

Schalkie: Jammer.

(sit die lig weer aan. Die hele klas is op die verhoog, soos die lig aangaan gaan die musiek ook weer

aan. Dansie)

Frikkie: Wat soek julle hier die tyd van die nag?

Ou 2: Dude, het jy nie gehoor nie?

Klas: Get your head in the game!

Wilma: Frikkie kan ek gou met jou praat? Alleen? (praat eenkant beduie vreeslik)

Staphne: (Verlief) So, Chris... ek het nie geweet jy oefen so hard nie...

Fris Chris: Ja, Stephne,

Staphne: Dis Staphne.

Fris Chris: Skies Staphne, jy weet mos man, ons moet reg wees vir die seisoen jy sien.

Staphne: Sei-Soen... mmmm

Schalkie: Stop dit nou Staphne, jy maak ‘n gek van jouself.



Staphne: Ag man, ‘n vrou is maar net ‘n vrou.

Frikkie en Wilma kom terug

Wilma: Schalkie, bind die manne vas. Ons het ons onvoerders gekry.

Schalkie: regtig? Het jy hulle biseps gesien?

Doodbee Doo: Uh Uh

Ou 3: Ouens ouens, wat gaan hier aan?

Ou 4: Wie is ontvoer?

Wilma: Ha! Moenie maak asof julle van niks weet nie! Dit was julle!

Ou 1: Ek is verlore.

Ou 2: Meer verlore as in Wiskunde...

Frikkie: Ouens, die skoolhoof is weg.

Ouens: Wat?

Fris Chris: Hoe is dit moontlik hy het ons nog gister afgerig!

Wilma: Ah ha! Hy het julle kwaad gemaak toe ontvoer julle hom!

Staphne: Nou dat ek daaraan dink... Chris se gunsteling sweets is ook Dirkies... En het hulle nie

gesê jy  het onlangs Dirkies gekoop by die Candy Shop.

Fris Chris: en? Wag, hoe weet jy dit?

Wilma: En! Pieter woon mos net ‘n blok van die begrafplaas af!

Ou 1: Dit is waar! Sies Piet!

Staphne: En jy! (wys na ou 1) Jy het duidelik gegaan vir Hallo Hare se

“Toemaar-jy-gaan-fantasties-lyk-as-ons-met-jou-klaar-is-special”

Ouens: gasp van skok

Ou 1: Hoe weet jy dit?

Staphne: Ag asseblief, dis eenvoudig, ek het die haarspray geruik die oomblik toe ek by hierdie

deur ingestap het.

Schalkie: Wow, Staphne, ek is beindruk.

Doodbee Doo: Ooo!

Staphne: Dankie, wat sal julle doen sonder my?

Wilma: Ooo! En ek het daai gepimpde Ford GTI hier buite gesien! Ek weet julle kom nou net

van die Ovaltrack af!

Frikkie: So? Waar is die skoolhoof?

Fris Chris: Ek dink hier is ‘n misverstand. Ja al julle “clues” wys dalk na my en my span toe, maar

wat sou ons met die skoolhoof wou maak?



Schalkie: Julle was kwaad vir hom en toe bind julle hom vas en toe... ag nee! Dis aaklig!

Ou 1: Bra, maar hoekom?

Doodbee Doo: Ons weet nie...

Ou 2: Presies. Die hoof was nog net goed vir ons. Ons sal hom nooit wil seermaak nie.

Fris Chris: Ja, kan ons julle nie eerder help nie.

Wilma: Dit klink vir my asof julle julle voetspore wil toesmeer.

Frikkie: Nee, Wilma ek dink hulle is reg. Daar is geen werklike rede waarom hulle die

skoolhoof sou wou ontvoer nie.

Wilma: Jy is reg. Nou wat nou?

Staphne: Dit is hopeloos. Ons gaan nooit die skoolhoof kry nie.

Ou 3: On sal julle regtig help.

Fris Chris: Ja as julle bietjie mannekrag nodig het, sal ons met liefde help.

Staphne: Ag Chris, jy is fantasties

Doodbee Doo: gaap

Schalkie: Kan ons nie net bietjie rus nie? Ek kan nie meer dink nie.

Frikkie: Dankie ouens, maar Schalkie is reg. Dit was ‘n lang dag. Kyk selfs die Mascot se ore

hang al. Kom ons kry mekaar more oggend vroeg hier by die skool. Dalk kan ons dan

aan ‘n plan dink.



Toneel 11:

Morning live – vertel van die skoolhoof wat steeds weg is en die krises wat dit inhou.



Toneel 12:

Frikkie: (moedeloos) More julle.

Schalkie: More Frikkie. Het jy al ‘n plan gekry? Jy kry altyd die slimste planne as jy slaap.

Frikkie: Nee ongelukkig nie. Ek is bevrees die skoolhoof is weg. Dit is amptelik... Fichardtpark

is leierloos.

Wilma: Wat? Nee Frikkie. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan dit nie aanvaar nie. Ons het nie al

hierdie clues gekry vir niks nie! Dit moet iets beteken!

Staphne: Ek stem saam met Wilma. Ons moet iets doen. Chris en sy span sal ons help. En ek is

seker die hele skool sal ons help!

Schalkie: Ja! Kom ons vra die hele skool! Een

Doobee Doo: Duisend

Schalkie: is mos beter as ons 10!

Frikkie: Dit is briljant! Mascot, jy is mos goed daarin om mense opgewonde te maak en

eensgesind te kry, sal almal bymekaar kry?

Mascot kry almal bymekaar Massalied

Frikkie: Goed, ek sal die afkondiging maak.

Mascot: Nee Frikkie, ek sal die afkondiging maak. (Haal sy masker af)

Almal: Snak na hulle asem.

Wilma: Mr! Mr was nog die hele tyd hier!

Staphne: Ons dog mr is ontvoer!

Doobee Doo: Ontvoer!

Schalkie: Waarom sou mr ons al hierdie tyd volg?

Skoolhoof: Wel, ek het nog altyd gewonder wat maak Fichies uniek. Ek het gewonder of hulle

regtig so vasberade is om die beste te wees. En julle 5 het julself vandag en gister aan

my bewys. Julle het as ‘n span gewerk, julle kon gehou het by die taak, julle was

kreatief om probleme op te los en toe gaai grillerige spul by die Ovaltrack gese het

julle het nie ‘n skoolhoof nodig nie, het julle vasgestaan by die doel van julle missie.

‘n Trotse Fichie hou nooit op trots wees of staan terug vir dit wat verkeerd is nie.


