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Words and phrases
Words to know
letter
hoodie

picture
children
outside
drawing
spare time

letter
hoodie (trui met
capuchon)
foto
kinderen
buiten
tekening
vrije tijd

friendly
bad
sharp
soft
round
long
cold
plastic

Phrases

Sorry, what did you say?
Can you spell that, please?
Could you speak up a bit?
I will describe the word.
Did you say ‘thrilled’?

vriendelijk
slecht
scherp
zacht
rond
lang
koud
plastic

You use them when the sun is shining.
You can wear it.
You can eat it.
It’s another word for ‘very happy’.
It’s a sort of picture.
It’s made of paper.
It feels soft.

Je gebruikt ze als de zon schijnt.
Je kunt het dragen.
Je kunt het eten.
Het is een ander woord voor ‘erg blij’.
Het is een soort foto.
Het is gemaakt van papier.
Het voelt zacht.

Zo spreek je de Engelse letters uit
= ee
= bie
= sie
= die
= ie

F
G
H
I
J

= ef
= dzjie
= eetsj
= aai
= dzjee

K
L
M
N
O

= kee
= el
= em
= en
= oo

P
Q
R
S
T

Dit kun je doen als je een woord niet weet
Voorbeeld: rucksack

Beschrijf het woord.

Wijs het aan.
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kleur
nooit
ontmoeten
vorig jaar
kennen
spijkerbroek
vliegen

Sorry, wat zei je?
Kun je dat alsjeblieft spellen?
Kun je wat harder praten?
Ik zal het woord beschrijven.
Zei je ‘erg blij’?

Zo kun je iets beschrijven

A
B
C
D
E

colour
never
meet
last year
know
jeans
fly

= pie
= kjoe
= ar
= es
= tie

U
V
W
X
Y

= joe
= vie
= dabbel joe
= eks
= waay

It’s made of cotton (katoen).
You use it for school.
You can put things in it.
You can wear it.
Je kunt een rugzak aanwijzen.

Z = zed

Zedd
Niveau 3 | Song 11

Words and phrases
Words to know
go fishing
bake a pizza
bake a pancake
have a bike tour
have dinner
have a water fight
organise a party
go to the zoo
have a sports day
have a barbecue
prepare
car park

gaan vissen
een pizza bakken
een pannenkoek bakken
een fietstocht houden
dineren
een watergevecht houden
een feest organiseren
naar de dierentuin gaan
een sportdag hebben
een barbecue houden
klaarmaken
parkeerplaats

Phrases

What would you like to do?
I’d like to …
What I like most is …
What do you think about that?
I’m not sure about that.
I really want to do this!
That’s a good idea!
Where shall we do this?

Uitdrukkingen met tijd
The clock is ticking.
Don’t waste your time.
Take your time.
Wait a second.
Stay a minute.
Time flies…
(when you’re having fun).
Have the time of your life.

exhibition
terrace
kitchen
park
shop
playground
alone
ever
clean up
shopping list
something else
competition

Wat wil je graag doen?
Ik wil graag …
Wat ik het leukste vind, is …
Wat vind je daarvan?
Dat weet ik niet zeker.
Dit wil ik heel graag doen!
Dat is een goed idee!
Waar zullen we dit doen?

De klok tikt.
Verspil je tijd niet.
Neem je tijd.
Wacht even.
Blijf nog even.
De tijd vliegt…
(als je plezier hebt).
De tijd van je leven hebben.

tentoonstelling
terras
keuken
park
winkel
schoolplein
alleen
ooit
schoonmaken
boodschappenlijstje
iets anders
wedstrijd

Maanden van het jaar

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Om aan te geven waar iets is, gebruik je voorzetsels bij een plaats

at school
in class
in the park
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op school
in de klas
in het park

in the shop
on the terrace
in the playground

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

in de winkel
op het terras
op het schoolplein

Anne-Marie
Niveau 3 | Song 12

Words and phrases
Words to know
enjoy nature
monkeys
see historical
buildings
relax
do nothing
learn how to surf
scuba diving
drive a truck
hike
beach
in the desert
by car
by plane
by bike
by boat

van de natuur genieten
apen
historische gebouwen
bekijken
ontspannen
niets doen
surfen leren
duiken
in een vrachtwagen
rijden
een wandeltocht maken
strand
in de woestijn
met de auto
met het vliegtuig
met de fiets
met de boot

Phrases

by bus
by train
bike trip
city trip
group tour
cruise
backpack trip
camping trip
southern
waterfall
path
people
visit
behind
fairy tale
rainbow

met de bus
met de trein
fietsvakantie
stedentrip
groepsreis
cruise
met een rugzak rondtrekken
kampeerreis
zuidelijk
waterval
pad
mensen
bezoeken
achter
sprookje
regenboog

Would you like to go to Morocco?
No, I wouldn’t like to go there.
Yes, I would really like to go there!

Zou jij graag naar Marokko willen?
Nee, ik zou daar niet graag heen willen.
Ja, ik zou daar heel graag heen gaan.

What kind of trip would you like to take?
I’d like to go on a city trip.
What would you like to see and do?
I’d like to visit museums.
How would you like to travel?
I’d like to travel by car.
I think you should go to Istanbul.
If I were you, I’d go to New York City.
You can see historical buildings there.

Wat voor reis zou je graag willen maken?
Ik zou graag op stedentrip willen.
Wat wil je graag zien en doen?
Ik wil graag museums bezoeken.
Hoe wil je graag reizen?
Ik wil graag met de auto reizen.
Ik denk dat je naar Istanbul moet gaan.
Als ik jou was, zou ik naar New York gaan.
Je kunt er historische gebouwen bekijken.

In het Engels krijgen de meeste woorden in het meervoud een s.
Bijvoorbeeld: I’d like to see museums.
Sommige woorden hebben in het meervoud een eigen vorm:
man – men
woman – women
child – children
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