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Chris Brown
Niveau 2 | Song 10

Words and phrases  

Words to know

Want ...

party time tijd om te feesten
bottle fles
glass glas
birthday party verjaardag
picnic picknick
gaming night gameavond
sleepover slaapfeest

plate bord
music muziek
drinks drankjes
cake taart
crisps chips
present cadeau
balloons ballonnen

I want to have a new bike. Ik wil een nieuwe fiets heben.

Phrases
Yeah!   Ja!
I want to have a party. Ik wil een feestje.
What kind of party? Wat voor feestje?
Let’s have a disco. Laten we een disco organiseren.
When is your birthday? Wanneer ben je jarig?
My birthday is on January the 7th. Ik ben jarig op 7 januari.

When?
today vandaag
tonight vanavond
tomorrow morgen
in two days over twee dagen
next week volgende week
at the weekend in het weekend

My/your
my mijn
your jouw
his zijn
her haar
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Michael Bublé
Niveau 2 | Song 11

Words and phrases  

Words to know

Zo praat je over het weer:

beautiful mooi
sun zon
listen  luisteren
buy  kopen
play spelen
fly  vliegen

give  geven
swim  zwemmen
taking photos fotograferen
cooking koken
drawing tekenen
climbing klimmen

How’s the weather today? Hoe is het weer vandaag?
It’s raining. Het regent.
The sun is shining. De zon schijnt.
It’s cloudy. Het is bewolkt.
It’s windy. Het waait.
It’s hot/warm/cold. Het is heet/warm/koud.

Zo zeg je wat je kunt en niet kunt:
I can swim. Ik kan zwemmen.
I can buy an ice-cream. Ik kan een ijsje kopen.

I can’t play the guitar. Ik kan niet gitaar spelen.
I can’t fly. Ik kan niet vliegen.

Zo praat je over hobby’s:
What do you do in your spare time? Wat doe je in je vrije tijd?
I like taking photos. Ik houd van fotograferen.
I like watching TV. Ik houd van tv-kijken.
I like cooking. Ik houd van koken.
I like swimming. Ik houd van zwemmen.
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Wulf
Niveau 2 | Song 12

Words and phrases  

Words to know
chair stoel 
bin prullenbak 
bookcase boekenkast 
carpet tapijt  
clock klok 
cupboard kast 
desk bureau 

lamp lamp 
mirror spiegel 
poster poster 
bed bed 
wardrobe kledingkast
cuddly toy knuffeldier

Phrases
Where is the bin? Waar is de prullenbak? 
  It’s under the mirror.    Hij staat onder de spiegel.
 
Is there an animal in the room? Is er een dier in de kamer? 
  Yes, it’s in the cupboard.   Ja, hij is in de kast.
 
What does your room look like? Hoe ziet je kamer eruit? 
  It’s cosy / messy / neat.   Hij is gezellig / rommelig / netjes. 
  My room is small / big.   Mijn kamer is klein / groot. 
  I have a bed, a desk and a wardrobe.    Ik heb een bed, een bureau en een klerenkast. 

What’s on the walls? Wat hangt er aan de muren? 
  I have posters of animals and a clock.   Ik heb dierenposters en een klok.

Zo geef je aan waar iets staat of ligt:
in the corner in de hoek 
next to the wardrobe naast de kledingkast 
on the floor op de vloer 
behind the door achter de deur 
under the bed onder het bed 
above the desk boven het bureau


