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HOOFSTUK 5   VRAE 

1. Hoe laat skrik Thomas wakker?         (1) 

2. Watter snaakse geluid het Thomas wakker gemaak?     (1) 

3. Is sy rekenaar aangeskakel?        (1) 

4. Wat staan op die bladsy wat hy van die vloer af optel?     (1) 

5. Hoe probeer Thomas weirdos uit sy kamer uithou?     (1) 

6. Wat is die volgende boodskap wat die drukker uitspoeg?    (1) 

7. Wat doen Thomas nadat hy die skok van die tweede boodskap oorkom het? 

(1) 

8. Hoekom klop hy nie aan sy pa en Liousa se deur nie?    (2) 

9. Waar besluit Thomas om te slaap?       (1) 

10. Wat doen Thomas voordat hy op die bank gaan sit?     (1) 

11.  Hoekom dink Thomas hy kan vir niemand vertel wat aangaan  

 nie?            (1) 

12 Wat hoor Thomas voor hy die TV aanskakel?       (1) 

13 Wat doen die voetstappe in die kamer?        (1) 

14 Wat dink Thomas soek die persoon in sy kamer?      (1)  

15 Hoekom skakel Thomas nie die TV aan nie?      (1) 

16 Wat was Thomas se hond se naam?       (1) 

17 Hoekom wil Liousa nie ‘n hond in die huis hê nie?     (1) 

18 Watter soort hond sou Thomas graag nou wou hê?      (1) 

19 Hoekom dink Thomas hy kan vir Hannes vertel wat aangaan?    (2) 

20  Waar is Thomas se papierbewyse nadat hy die voordeur gaan sluit het?  (1) 

HOOFSTUK 6 VRAE 

1. Wie maak vir Thomas wakker?           (1) 

2. Wat wil Thomas vir sy pa sê?                                                                        (1) 

3. Wat sê Thomas vir sy pa?              (1) 

4. Hoekom wil Thomas nie vir sy pa-hulle sê hy wil nie meer in die solder slaap 

nie?                                     (1) 

5. Van watter huiswerk het Thomas vergeet?                                    

(1) 

6. Hoe weet Thomas daar was iemand in sy kamer die vorige aand?    (1) 

7. Hoekom verkies Thomas om weer nie sy pa van die situasie te vertel nie?     

            (1) 

8. Wat dink Thomas is dalk aan die gang?                      (1) 

9. Hoe ver is Thomas-hulle se huis van die skool af?                       

(1) 

10 In wie hardloop Thomas vas op pad skool toe?             (1) 

11  Wat doen die boelie met Thomas?                (1) 

12 Wie verskyn op die toneel terwyl Japie en Flip vir Thomas boelie?            (1) 

13 Waarheen moet Thomas eerste pouse gaan?      (1) 



14 Wie is Thomas se Wiskunde-onderwyser?                                                (1) 

15 Watter straf het Hannes vir die rekenaarvirusoortreding gekry?   (1) 

16 Waar spreek Thomas en Hannes af om mekaar ná skool 

 te ontmoet?                                            (1) 

 

 


