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Words to know

Phrases Numbers

Words and phrases  

meet
crazy
call
maybe
name
address
number

try
mobile phone
steal
street
police
thief
lucky

ontmoeten
gek
bellen
misschien
naam
adres
nummer

proberen
mobiele telefoon
stelen
straat
politie
dief
geluk

What’s your phone number?
What’s your address?
My address is …
My phone number is …
Here’s my number.

It’s … here.
Can I speak to …
Of course.
Just a second.
Let’s play basketball together.

Wat is je telefoonnummer?
Wat is je adres?
Mijn adres is …
Mijn telefoonnummer is …
Hier is mijn telefoonnummer.

Je spreekt met ...
Mag ik … spreken?
Natuurlijk.
Momentje.
Laten we samen basketballen.

zero
one 
two
three
four
five
six
seven
eight
nine

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
uncle oom
aunt tante
cousin neef/nicht
cat kat
fish vis

ticket  kaartje
zoo dierentuin
for voor
comic book stripboek
sports bag sporttas

Months
January januari
February februari
March maart
April april
May mei
June juni

July juli
August augustus
September september
October oktober
November november
December december

Phrases
It was my 10th birthday. Het was mijn tiende verjaardag.
On my birthday party I invited my  Op mijn verjaardagsfeestje nodigde
  best friends.   ik mijn beste vrienden uit.
I got a dog. Ik kreeg een hond.
I went to football practice. Ik ging naar voetbaltraining.
Football is great. Voetbal is geweldig.
We took a group picture. We maakten een groepsfoto.
My dog got ill and died. Mijn hond werd ziek en ging dood.
It was very sad. Het was heel verdrietig.
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Words and phrases  

Words to know
holiday  vakantie
run away  weglopen
(at) home  thuis
move  bewegen
beat  ritme
go  gaan
walk  lopen
school  school

teacher  juf of meester
English  Engels
geography  aardrijkskunde
history  geschiedenis
music  muziek
reading  lezen
physical education  gym

Phrases
I have a plan. Ik heb een idee.
Let’s play games together.  Zullen we samen games spelen?
Sounds good.  Klinkt goed.
Tell me when and where.  Vertel me wanneer en waar.
At three o’clock at my house?  Om drie uur bij mij thuis?
All right!  OK!

I like ...   Ik vind ... leuk.
I don’t like ...  Ik vind ... niet leuk.

The time
five o’clock  vijf uur
half past seven  half acht
a quarter past two  kwart over twee
a quarter to ten  kwart voor tien

Woordenboek gebruiken
–  In een woordenboek staan de woorden 

in de volgorde van het alfabet: eerst alle 
woorden die met een a beginnen, dan alle 
woorden die met een b beginnen.

–  Alle woorden bij de a staan ook weer in 
de volgorde van het alfabet volgens hun 
tweede, derde en volgende letters.


