Martin Garrix feat. Bonn
Niveau 3 | Song 1

Words and phrases
Words to know

sleepover
in the morning
in the evening
dancing
having a pillow fight
watching movies
eating snacks
playing computer
games
painting nails
hanging out
sleeping
cake

slaapfeest
’s ochtends
’s avonds
dansen
een kussengevecht
houden
films kijken
snacks eten
computerspelletjes
spelen
nagels lakken
rondhangen
slapen
taart

Phrases

What are they doing?
They’re dancing.
Are you coming to my sleepover?
It’s on Friday.
It’s from half past six in the evening
until ten o’clock in the morning.
We’ll have pizza and ice cream.
Bring a sleeping bag and a pillow.

Vragen stellen
Who?
Where?
When?
What?

ice cream
crisps
soft drinks
sleeping bag
pyjamas
pillow
toothbrush
finally
arrive
almost
it took hours
take off
awake

ijs
chips
frisdrank
slaapzak
pyjama
kussen
tandenborstel
eindelijk
aankomen
bijna
het duurde uren
uitdoen
wakker

Wat zijn ze aan het doen?
Ze zijn aan het dansen.
Kom je op mijn slaapfeest?
Het is op vrijdag.
Het is van half zeven ‘s avonds
tot tien uur ’s ochtends.
We zullen pizza en ijs hebben.
Neem een slaapzak en kussen mee.

Wie?
Waar?
Wanneer?
Wat?

Time

It’s seven o’clock in the evening.
It’s a quarter past seven.
It’s half past seven.
It’s a quarter to eight.

Het is zeven uur ‘s avonds.
Het is kwart over zeven.
Het is half acht.
Het is kwart voor acht.

It’s ten past ten.
It’s five minutes to four.

Het is tien over tien.
Het is vijf voor vier.
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Shawn Mendes
Niveau 3 | Song 2

Words and phrases
Words to know

important
person
best friend
neighbour
father
mother
cousin
boyfriend
girlfriend
share

belangrijk
persoon
beste vriend(in)
buurman/buurvrouw
vader
moeder
neef/nicht
vriendje
vriendinnetje
delen

talk
difference
tell
explain
chat
obvious
show
both
shout
quite

praten
verschil
vertellen
uitleggen
kletsen
duidelijk
laten zien
allebei
schreeuwen
nogal

Zo zeg je waarom iemand belangrijk voor je is
He often sings songs with me.
She always helps me with my homework.
She is always there for me.
We usually have a lot of fun together.
We share a lot of hobbies.
I love hanging out with him/her.

Zo beschrijf je iemand

He is (not) family.
She has (no) children.
He is around my age.
She lives close by.
I’m in love with him/her.
I love him/her.
They live in my street.
We are best friends.

Hij zingt vaak liedjes met mij.
Zij helpt me altijd met mijn huiswerk.
Zij is er altijd voor me.
We hebben meestal veel lol samen.
We delen veel hobby’s.
Ik trek graag met hem/haar op.

Hij is (geen) familie.
Zij heeft (geen) kinderen.
Hij is ongeveer van mijn leeftijd.
Zij woont vlakbij.
Ik ben verliefd op hem/haar.
Ik houd van hem/haar.
Zij wonen in mijn straat.
Wij zijn beste vrienden.

Zo zeg je of dat iemand iets meestal/vaak/altijd doet

He always explains how to use new apps.
He usually plays music with me.
She often shares funny videos with me.
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Hij legt altijd uit hoe je nieuw apps gebruikt.
Hij maakt meestal muziek met mij.
Ze deelt vaak grappige filmpjes met mij.

Rag‘n’Bone Man
Niveau 3 | Song 3

Words and phrases
Words to know

man
woman
hair
straight
curly
blonde
ponytail
beard
moustache
shaved head
eyes
tall
short

man
vrouw
haar
steil
krullend
blond
paardenstaart
baard
snor
geschoren hoofd, stekeltjes
ogen
lang
kort (van haar), klein (bij lengte)

Phrases
Iemand beschrijven
He has got long hair.
She has got short hair.
He has got blue eyes.

Hij heeft lang haar.
Zij heeft kort haar.
Hij heeft blauwe ogen.

It is a woman.
She is blonde.
He is short.
She is very tall.

Het is een vrouw.
Zij is blond.
Hij is klein.
Zij is heel lang.

Vragen stellen over een ander én
antwoord geven
Is it a man?
Is it a woman?

Yes, it is.
No, it isn’t.

Has she got brown hair?
Has he got a beard?

Yes, she has.
No, he hasn’t.

Is he old?
Is she tall?

No, he isn’t.
Yes she is.
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slim
slank
heavy
zwaar
glasses
bril
old
oud
young
jong
tattoo
tatoeage
pale skin
lichte huid
light brown skin
lichtbruine huid
cab
taxi
look
eruitzien
smile
lach
normally
normaal
different
anders

