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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
come home thuiskomen
town stad
miss missen
own eigen
also ook
best friend beste vriend
food eten
game computer spelcomputer
parents ouders
brother broer
sister zus
family familie
mum mama
dad papa

grandparents grootouders
grandfather grootvader/opa
grandmother grootmoeder/oma
stepfather stiefvader
stepmother stiefmoeder
foster mother pleegmoeder
foster father pleegvader
daughter dochter
son zoon
grandchild kleinkind
aunt tante
uncle oom
cousin neef/nicht

Phrases
I’m coming home. Ik kom naar huis.
Do you miss your own bed? Mis je je eigen bed?
This is my sister. She is twelve, just like me. Dit is mijn zus. Ze is twaalf, net als ik.
These are my grandparents. They are very old. Dit zijn mijn grootouders. Zij zijn heel oud.
My grandparents have a large family. Mijn grootouders hebben een grote familie.

Vragen stellen en antwoord geven
Do you miss Australia? Mis je Australië?
Do you like Brisbane? Vind je Brisbane leuk?

Yes, I do.  Ja.
No, I don’t. Nee.

Vragen stellen over iemand anders
Does your mum like ice  No, she doesn’t. 
  cream? 
Does your brother sing? Yes, he does.

Ik, jij, hij …
I ik I am Peter.
you jij You are my best friend.
he  hij He is my dad
she zij She is my sister.
it het It is a puppy.
we wij We are very happy.
you jullie You look happy too.
they zij They are very old.
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... where and when he was born. ... waar en wanneer hij geboren is.

... what musical instruments he plays. ... welke muziekinstrumenten hij bespeelt.

... what other musical things he does. ... welke andere dingen hij doet met muziek.

... who his favourite artists are. ... wie zijn favoriete artiesten zijn.

... three interesting facts. ... drie interessante feiten.

... what his plans for the future are. ... wat zijn plannen voor de toekomst zijn.

We need to know ... We moeten weten …

Words to know Musical instruments
artist artiest
pianist pianist
play the piano piano spelen
favourite favoriete
performance optreden
piano lessons pianolessen
singing lessons zanglessen
award prijs
plans plannen
future toekomst
more meer
write schrijven
other andere
be good at goed zijn in
successful succesvol
join meedoen

guitar gitaar
saxophone saxofoon
drums drumstel
violin viool
keyboard keyboard
trumpet trompet
electric bass guitar basgitaar

We need to know what his real name is. We moeten weten wat zijn echte naam is.
Can you find that in the text?  Kun je dat in de tekst vinden?
Yes, here it is. His real name is ...  Ja, hier staat het. Zijn echte naam is …

It is new to me. Het is nieuw voor mij.
We went our separate ways. We gingen onze eigen weg. 
It actually worked. Het werkte echt.
It is time to work together. Het is tijd om samen te werken. 
I want more. Ik wil meer.

Phrases

Words and phrases  
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Words and phrases  

Words to know
people mensen
animals dieren
weather weer
buildings gebouwen
nature natuur
climate klimaat
rain regen
season seizoen
low temperature lage temperatuur
dry droog
sun zon
tropical tropisch
fish vis
egg ei
rice rijst

sausage worst
banana banaan
cheese kaas
apple appel
ham ham
bread brood
soup soep
potato aardappel
chocolate sprinkles chocoladehagel
comic book stripboek
kite vlieger
spectacular spectaculair, bijzonder
board game bordspel
cup kopje
ants mieren

Phrases
We play more games than children in Japan. Wij spelen meer spelletjes dan kinderen in Japan.
We have more seasons than Guatemala. Wij hebben meer seizoenen dan Guatemala.
We have fewer holidays than children in France. Wij hebben minder vakantie dan kinderen in Frankrijk.
We have fewer days with snow than people  Wij hebben minder dagen met sneeuw dan mensen
  in Canada.   in Canada.
I have the same. Ik heb hetzelfde.
I have something different. Ik heb iets anders.

Woordenboek gebruiken
Vaak staan er meer Engelse woorden achter een 
Nederlands woord.
Lees dan de voorbeelden om het juiste woord te kiezen.
Twijfel je of dit het juiste woord is? Zoek het dan nog 
even op in een Engels-Nederlands woordenboek.


