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Zedd, Maren Morris, Grey
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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
ring the bell aanbellen
open open
downstairs beneden
upstairs boven
stairs trap
floor verdieping

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.
Go up the stairs. Ga de trap op.
Go to the second floor. Ga naar de tweede verdieping.

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

Words and phrases  

Words to know

Meervoud

Een woordenboek gebruiken

romantic romantisch
exciting spannend
sad verdrietig, zielig
scary eng
mysterious geheimzinnig
boy jongen
girl meisje
superhero superheld
princess prinses
snow sneeuw
ice ijs

giant reus
criminal boef
pet huisdier
adventure avontuur
story verhaal
another een andere
main character hoofdpersoon
jealous jaloers
mean gemeen
melt smelten
ending einde

In het Engels krijgen de meeste woorden in het meervoud een s op het eind.
Bijvoorbeeld: one boy – two boys

Er zijn uitzonderingen: 
– Als een woord op een s, x of ch eindigt dan komt er es achter: class – classes.
– Sommige woorden hebben een eigen vorm: woman - women / man - men / child - children.

1  Met welke letter begint het woord? Zoek de pagina met die letter. (bijvoorbeeld ‘film’ > f)
2  Wat is de tweede letter van het woord? Zoek woorden die beginnen met die twee letters 

(bijvoorbeeld ‘film’ > fi..)
3  Zie je jouw woord? Het is vetgedrukt. Daarachter staan de uitspraak en de betekenis.
4 Vaak zijn er meer betekenissen. Zoek de best passende betekenis.

Phrases
What is your favourite film? Wat is jouw favoriete film?
My favourite film is Beauty and the Beast. Mijn favoriete film is Belle en het beest.
The title of the film is Frozen. De titel van de film is Frozen.
What sort of film is it? Wat voor soort film is het?

What is the film about? Waar gaat de film over? 
It’s about ... Het gaat over ...
... a girl who falls in love with a monster. ... een meisje dat verliefd wordt op een monster.
... a superhero who catches criminals. ... een superheld die boeven vangt.
... the adventures of a boy and a girl. ... de avonturen van een jongen en een meisje.
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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
doctor dokter
teacher juf, meester
cleaner schoonmaker
hustler straatverkoper
taxi driver taxichauffeur
nurse verpleegkundige
postman postbezorger
reporter verslaggever
shopkeeper winkelier
police officer politieagent
cook kok
security guard beveiliger

forklift truck driver heftruckchauffeur
bus driver buschauffeur
important belangrijk
take care of zorgen voor
patient patiënt
place plaats, plek
singer zangeres
without zonder
job baan
boss  baas
wonderful geweldig
even zelfs

Phrases
It’s not the same without you. Zonder jou is het niet hetzelfde.
You never give up. Jij geeft nooit op. 
Thanks for everything! Bedankt voor alles!
Great job, well done! Goed werk, goed gedaan!
We all need you. Iedereen heeft je nodig.
You make things happen. Jij zorgt ervoor dat dingen gebeuren.
You’re doing a good job! Jij doet goed werk!
You are never stressed or unkind. Jij bent nooit gestrest of onaardig.
You are always there for us. Jij bent er altijd voor ons.

Zo zeg je wat mensen vaak of altijd doen
You always work hard. Jij werkt altijd hard.
You help me. Jij helpt me.
You explain things. Jij legt dingen uit.

He listens to you. Hij luistert naar je.
He keeps places clean. Hij houdt plaatsen schoon.
She takes you where you want to go. Zij brengt je waar je heen wilt.
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