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Nathan Evans

Words and phrases

ship schip
sea zee
wind wind
whale walvis
captain kapitein
sailor zeeman
repair repareren
sail zeil
work werken
chores klusjes
make a meal een maaltijd maken
stand watch de wacht houden
sing  zingen
together samen 

Phrases
What is a day on your ship like? Hoe ziet een dag op je schip eruit?
In the morning I mop the deck. ’s Morgens dweil ik het dek.
In the afternoon I make a meal. ’s Middags maak ik een maaltijd.
And what do you do in the evening?  En wat doe je ’s avonds?
In the evening I write my log. ’s Avonds schrijf ik in mijn logboek.

Words to know



Words and phrases
Axwell ^ Ingrosso
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Words to know

Phrases
The sun is shining.  De zon schijnt.
Come out and play! Kom buiten spelen!
I’m going to play. Ik ga spelen.
I’m going to play in the park. Ik ga spelen in het park.
I’m going to do nothing! Ik ga niets doen!

Wait, I have to ...  Wacht ik moet ...
 get the key.  de sleutel pakken.
 tell my parents.  het tegen mijn ouders zeggen.
 put on my shoes.  mijn schoenen aantrekken.
 put on my coat.  mijn jas aantrekken.
 close the door.  de deur dichtdoen.

play on the swings op de schommel spelen
jump on the trampoline trampolinespringen
fly a kite vliegeren
cycle fietsen
roller-skate skaten, rolschaatsen
play table tennis tafeltennis spelen 
have a water fight een watergevecht houden
walk the dog de hond uitlaten
beach strand
park park
playground speeltuin
street straat
woods bos
nothing niets
sports field sportveld



Words and phrases
Wulf
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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

Words to know
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