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KENNISVRAE OOR: 

Die grillerige grot van geite en giere ... 

deur Jana Snyman. 

 

Hoe goed ken jy die boek? 

1. Wat het Ruan op die vloer gesien toe hy die middag van die skool af kom? 

2. Hoekom wou Ruan sy speelgoed in die kas stop? 

3. Wat het gebeur toe Ruan sy hand deur die portal gedruk het? 

4. Waar het die portal Ruan laat uitkom? 

5. Wat is die twee kreature in die grot se name? 

6. Waar het die lig in die grot vandaan gekom? 

7. Hoe ken Ruan en die grotkreature mekaar? 

8. Hoekom is die grotkreature in die grot opgesluit? 

9. Waar was die ander kreature toe Ruan in die grot was en hoekom was hulle nie daar 

nie? 

10. Wat het die grotkreature gedoen voor Ruan weer teruggevoer is in die portal en 

uitgespoeg is? 

 

Bonusvrae: 

11. Wat is Ruan se sussie se naam? 

12. Wat het Ruan onder die bed gaan uithaal? 
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Antwoorde: 

1. Ruan het sy klere op die grond gesien wat deurmekaar op die vloer uitgestrooi was. 

2. Ruan het sy speelgoed in sy kas gestop omdat hy ouer raak en nie wil hê Michelle 

moet dink hy speel nog nie. Hy wil graag Michelle na die Valentynsbal vra. 

3. Sy hand het verdwyn deur die portal, en hy kon nie meer sy hand sien nie.  

4. Die portal het Ruan in ’n pikdonker grot uitgespoeg. 

5. Die twee grotkreature se name is Gollie die grototter en Jolie die jellievis. 

6. Die pienk en blou lig wat Ruan gesien het, het vanaf Jolie die jellievis se maag 

gekom. 

7. Die  grotkreature was Ruan se ou speelgoed wat hy in sy kas gestop het. 

8. Die grotkreature is in die grot opgesluit omdat elke keer as kinders hul speelgoed 

weggooi, gaan die speelgoed in ’n portal in en verdwyn dan. Ruan het sy speelgoed in 

die kas gestop en daarom het dit ’n portal in sy kas gemaak waarmee die speelgoed 

weggevat is. 

9. Die ander kreature het besluit om op ’n skattejag te gaan om die grot te gaan verken. 

Hulle het eers die verkeerde portal geneem op hul pad na die res van die grot. Hulle 

was besig met hul ekspedisie en daarom was hulle nie daar toe Ruan in die grot was 

nie. 

10. Gollie die grototter het die stof voor die gloeiende rots opgetel en vreemde woorde 

gesê met die sand in sy hand, en daarna was Ruan terug in die kamer. 

Bonusantwoorde: 

11. Ruan se sussie se naam is Jana. 

12. Ruan het sy een sokkie onder die bed gaan uithaal. 
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