
© Groove.me

Zedd, Maren Morris, Grey
Niveau 3a | Song 1

Pagina 6© Groove.me

Zedd, Maren Morris, Grey
Niveau 3a | Song 1 | Lesson B

Worksheet

Words and phrases  

Words to know
crossroads kruispunt
corner hoek
traffic lights verkeerslichten
bridge brug
station station
at the concert hall in de concertzaal
at my place bij mij thuis
at the airport op het vliegveld
at the hotel in het hotel
in the library in de bibliotheek

in the square op het plein
on Monday op maandag
on Tuesday op dinsdag
on Wednesday op woensdag
on Thursday op donderdag
on Friday op vrijdag
on Saturday op zaterdag
on Sunday op zondag
this week deze week
this weekend dit weekend

Phrases
Where shall we meet? Waar zullen we afspreken?
When shall we meet? Wanneer zullen we afspreken?
Why don’t we meet at the studio? Waarom spreken we niet in de studio af?
Let’s meet at the studio on Friday. Laten we op vrijdag in de studio afspreken.
How do I get there?  Hoe kom ik daar?
Turn left. Sla linksaf.
Turn right. Sla rechstaf.
Go straight on. Ga rechtdoor.
Follow the road up to the crossroads. Volg de weg tot het kruispunt.
Take the first / second street on the left. Neem de eerste / tweede straat links.
It’s just around the corner. Het is net om de hoek.

Om precies aan te geven waar iets is, 
gebruik je deze voorzetsels
in in
on op
behind achter
next to naast
between tussen
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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
balance balanceren
upside down ondersteboven
catch vangen
chop hakken
fight vechten
stick stok, stokje
sword zwaard
wood hout
put zetten
foot voet

fall down neervallen
stab steken
knife mes
hit slaan
back rug
kick schoppen
leg been
take off afdoen
mask masker

Zo zeg je wat iemand moet doen
Als je wilt zeggen dat iemand iets moet, zet je het werkwoord 
vooraan in de zin. Dit is hetzelfde als in het Nederlands.

Raise your arms. Hef je armen op.
Step to the left. Stap naar links.
Kneel down. Kniel neer.
Pull your sword. Trek je zwaard.
Walk to the emperor. Loop naar de keizer.

Met deze woorden zeg je hoe 
iemand iets doet
slowly langzaam
quickly snel
calmly rustig, kalm
carefully voorzichtig
powerfully krachtig

Zo moedig je iemand aan
Just keep moving. Blijf gewoon bewegen.
Figure it out. Ga het uitpuzzelen.
You can do this. Je kunt dit.
Keep on … Blijf …
Don’t stop … Stop niet met …
Go, go, go! Ga, ga, ga!
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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
belt  riem
bracelet armband
cap  pet
cardigan vest 
earrings oorbellen
jacket jasje
sunglasses zonnebril
necklace ketting
suit  pak
tie  stropdas
trainers sneakers
trousers broek
sweatpants joggingbroek

watch horloge
astonishing verbazingwekkend
cute  schattig
neat  netjes
stylish stijlvol
amazing geweldig
casual gewoontjes
military militair
terrible verschrikkelijk
dull  saai
crazy gek
ugly  lelijk

Phrases
Justin is wearing ...  Justin draagt ...
He’s got ... Hij heeft ...
I don’t like ... Ik houd niet van ...
I like ...  Ik houd van ...
He looks ... Hij ziet er ... uit.
I think this ... style is ... Ik denk dat deze ... stijl ... is.
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