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Have you got a brother?  Heb jij een broer?
Yes, I’ve got a brother.  Ja, ik heb een broer.
No, I haven’t got a brother.  Nee, ik heb geen broer.
Have they got a big family?  Hebben zij een grote familie?
Yes, they’ve got a big family.  Ja, zij hebben een grote familie.
No, they haven’t got a big family.  Nee, zij hebben geen grote familie.

Have got - hebben

Words to know
family  familie
man  man
daughter  dochter
girl  meisje
boy  jongen

brother  broer
sister  zus
suit  pak
T-shirt  T-shirt
shoes  schoenen

jeans  spijkerbroek
hat  muts
jacket  jack
new  nieuw
old  oud

I’m putting on my best suit.  Ik trek mijn beste pak aan.
The girl is wearing a new hat.  Het meisje draagt een nieuwe muts.

Phrases

Words and phrases  
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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
bottom  billen
hip heup
knee knie
freeze  bevriezen (bij dansen: sta stil)
clap  klappen
touch  aanraken
bend  buigen 

jump  springen 
shake schudden
step  stappen
sidewards  opzij
backwards achteruit
forwards  vooruit

Phrases
It’s original.  Het is origineel.
Your moves are magical.   Je bewegingen zijn magisch.
I think it was good. Ik denk dat het goed was. 
It looks a bit boring. Het ziet er een beetje saai uit. 
The only word I can think of is: perfect. Het enige woord dat ik kan bedenken is: perfect.
A really great performance.  Een echt geweldig optreden. 

First, then, after that, and last
Als je vertelt in welke volgorde je iets doet, gebruik je: first, then, after that, and last.
First you have to clap your hands. Eerst moet je in je handen klappen.
Then you put your right foot backwards. Dan zet je je rechtervoet achteruit. 
After that you step left. Daarna stap je naar links.
And last you shake your shoulders. En als laatste schud je met je schouders. 
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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
tropical island tropisch eiland
palm tree palmboom
sand zand
bath towel badhanddoek
living room woonkamer 
garden tuin
road weg

people mensen
bench bankje
street lamp straatlamp
water water
crab krab
plant  plant

Phrases
Where are you? Waar ben je?
I’m in the garden. Ik ben in de tuin.
Are you having a good time? Heb je het leuk?
It’s great. Het is heel leuk.
There is sand everywhere! Er is overal zand!
There are palm trees. Er zijn palmbomen.

Zo beschrijf je wat je ziet:
There is a girl. Er is een meisje.
There is a road. Er is een weg.
There are palm trees on the island. Er zijn palmbomen op het eiland.
There are people. Er zijn mensen.


