
Groep 7-8 | Niveau b en c | Song 7
Ava Max

Words and phrases

Words to know
strong sterk
serious serieus
shy verlegen
clever slim
funny grappig
helpful behulpzaam
sporty sportief
different anders
special bijzonder
trick trucje
touch aanraken
bend buigen
eyebrow wenkbrauw
tongue tong

chin kin
nose neus
thumb duim
elbow elleboog
successful succesvol
happy gelukkig
honest eerlijk
final laatste
adventurous avontuurlijk
vegetarian vegetariër
modest bescheiden
awkward onhandig
describe beschrijven

Phrases
I’m really serious. Ik ben echt serieus.
I’m very shy. Ik ben heel verlegen.
I can do a special trick. Ik kan een bijzonder trucje.
I’m a little bit crazy because ... Ik ben een beetje gek, omdat …
I’m different because … Ik ben anders, omdat …
So am I.  Ik ben ook zo.
That’s a shame. Dat is jammer.

Zo zeg je of je iets kunt of juist niet kunt
I can bend my thumb.  Ik kan mijn duim ombuigen.
I can’t do any special tricks. Ik kan geen bijzondere trucjes.
I can’t touch my chin with my tongue. Ik kan mijn kin niet aanraken met mijn tong.



Groep 7-8 | Niveau b en c | Song 8
Ed Sheeran

Words and phrases

Words to know
spiders spinnen
witch heks
vampire vampier
black cat zwarte kat
dark donker
ghost spook
creepy griezelig
spooky spookachtig
monsters monsters
zombies zombies
skeleton skelet
mummies mummies
snake slang

bat vleermuis
shake schudden
hiss sissen
show laten zien
say zeggen
weird gek
ride  rijden (op een fiets,  

scooter, motor of paard)
motorcycle motor
raise money geld inzamelen
snail slak
disgusting heel erg vies

Phrases
What do you think? Wat vind jij?
Do you think this photo is creepy? Vind je deze foto griezelig?
This photo is the creepiest photo. Deze foto is het griezeligste.
I don’t think this photo is spooky. Ik vind niet dat deze foto spookachtig is.
Yes, it is.  Ja, dat is zo.
I don’t think so. Ik denk van niet.
I agree.  Ik ben het eens met je.
I don’t agree. Ik ben het niet met je eens.
Do you dare to ride a motorcycle?  Durf jij op een motor te rijden?
Yes, I do. / No, I don’t. Ja. / Nee.

Zo zeg je wat iemand moet doen
Als je in het Engels een opdracht geeft, zet je het werkwoord vooraan in de zin.
Scream like a monster. Schreeuw als een monster.
Fly like a bat. Vlieg als een vleermuis.
Show your special teeth. Laat je speciale tanden zien.



Words and phrasesGroep 7-8 | Niveau b en c | Song 9
Afrojack & David Guetta 

Words to know
making the bed het bed opmaken
vacuuming stofzuigen
bedroom slaapkamer
living room woonkamer
tidying opruimen
folding the laundry de was opvouwen
helping with  met huiswerk 
  homework   helpen
cleaning  schoonmaken
your own room je eigen kamer
loading  de vaatwasser inruimen 
  the dishwasher   
cooking dinner het avondeten klaarmaken
walking the dog de hond uitlaten

setting the table de tafel dekken
watering the plants de planten water geven
doing the dishes de afwas doen
mopping the floor de vloer dweilen
pocket money zakgeld
conclusion conclusie
amount hoeveelheid
lots of veel
every day elke dag
the same hetzelfde
until tot
less minder
making meals maaltijden klaarmaken

Phrases
What chore do you like doing? Welk klusje vind je leuk om te doen?
What don’t you like doing? Wat vind je niet leuk om te doen?
What is your least favourite chore? Wat is je minst favoriete klusje?
Should kids get paid to do chores? Moeten kinderen betaald krijgen om klusjes te doen?
I like helping my brother with his homework. Ik vind het leuk om mijn broer met zijn huiswerk  
   te helpen.
I don’t like tidying my room. Ik vind het niet leuk om mijn kamer op te ruimen.
My favourite chore is walking the dog. Mijn favoriete klusje is de hond uitlaten.
My least favourite task is making my bed  Mijn minst favoriete taak is iedere dag mijn 
  every day.   bed opmaken.
I hate doing the dishes. Ik heb een hekel aan de afwas doen.

Zo vertel je over je onderzoek
Als je vertelt welke vragen je hebt gesteld, zeg je:
My first / second / third / last question was: … Mijn eerste / tweede / derde / laatste vraag was: …

Als je vertelt wat de antwoorden waren, zeg je:
Six kids said ‘yes’ and two kids said ‘no’. Zes kinderen zeiden ‘ja’ en twee kinderen zeiden ‘nee’.
Setting the table is our least favourite chore. De tafel dekken is ons minst favoriete klusje.
Most kids said … De meeste kinderen zeiden …

0 = zero
5 = five
10 = ten
15 = fifteen

20 = twenty
25 = twenty-five
30 = thirty
40 = forty

50 = fifty
60 = sixty
70 = seventy
80 = eighty

90 = ninety
100 = one hundred
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