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Shawn Mendes
Niveau 2 | Song 4

Words and phrases  

Words to know
train trein
car auto
bike fiets
boat boot
ferry veerboot

plane vliegtuig
on foot lopend
bus bus
travel reizen

Phrases
When is Shawn in London?  Wanneer is Shawn in Londen?
He is in London on Sunday. Hij is zondag in Londen.
How does Shawn travel to London? Hoe reist Shawn naar Londen?
He travels to London by ferry. Hij reist naar Londen met de veerboot.
It’s on Tuesday. Het is op dinsdag.
It’s at a quarter past eight. Het is om kwart over acht.

Days of the week
De dagen schrijf je in het Engels met 
een hoofdletter.
Monday maandag
Tuesday dinsdag
Wednesday woensdag
Thursday donderdag
Friday vrijdag
Saturday zaterdag
Sunday zondag

Time
At what time is the concert?
It’s at half past two. Het is om half drie.
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Martin Garrix feat. JRM
Niveau 2 | Song 5

Words and phrases  

Words to know
skateboarding skateboarden
sliding glijden
water slide waterglijbaan
playing outside buiten spelen
playing a board game een bordspel spelen
playing the guitar gitaar spelen
watching a film een film kijken
playing the drums drummen
going shopping gaan winkelen
going to a theme park naar een pretpark gaan
chatting with friends kletsen met vrienden
best friend beste vriend
cousin neef/nicht
classmate klasgenoot

Phrases
The boy is floating in the sky. De jongen zweeft in de lucht.
The girl is listening to music. Het meisje luistert naar muziek.

Who do you like sharing your earbuds with? Met wie wil jij graag je oordopjes delen?
Who do you like playing the guitar with? Met wie speel je graag gitaar?
I like playing the guitar with my sister. Ik speel graag gitaar met mijn zus.



© Groove.me

Tones and I
Niveau 2 | Song 6

Words and phrases  

Words to know
hair haar
blonde blond
glasses bril
long lang
short kort, klein
curly krullend
straight steil

dark donker
light licht
eyes  ogen
round rond
face gezicht
skin huid

Phrases
Zo vergelijk je jezelf met iemand uit jouw familie:
I look just like my grandmother. Ik lijk precies op mijn oma.
We have the same eyes. We hebben dezelfde ogen.
We both have a round face. We hebben allebei een rond gezicht.
My father also has brown eyes. Mijn vader heeft ook bruine ogen.


