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Avicii
Niveau 2 | Song 1

Words and phrases  

Words to know

Numbers Getallen

father vader
mother moeder
child kind
son zoon
daughter dochter
brother broer

sister zus
grandmother oma
grandfather opa
stepfather stiefvader
stepmother stiefmoeder

zero nul
one  een
two twee
three drie
four vier
five vijf
six zes
seven zeven
eight acht
nine negen
ten tien

eleven elf
twelve twaalf
thirteen dertien
fourteen veertien
fifteen vijftien
sixteen zestien
seventeen zeventien
eighteen achttien
nineteen negentien
twenty twintig

Phrases
Hello, I am ... Hallo, ik ben …
I am ... years old. Ik ben … jaar. 
I have got one brother / sister.   Ik heb één broer / zus.  
He / She is eleven years old.  Hij / zij is elf jaar.  
Nice to meet you!  Leuk je te ontmoeten! 
Goodbye! Tot ziens! 

Where are you from?  Waar kom je vandaan? 
I am from …  Ik kom uit …
I live in …  Ik woon in … 



Axwell  Ingrosso
Niveau 2 | Song 2
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Words and phrases  

Words to know
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

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.
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Words and phrases  

Words to know

Colours

panda panda
cowboy cowboy
bear beer
dinosaur dinosaurus
astronaut astronaut
penguin pinguïn

ballet dancer balletdanser
rabbit konijn
hippo nijlpaard
helmet helm
mask masker
skirt rok

black zwart
white wit
grey grijs
brown bruin
red rood
yellow geel

blue blauw
green groen
pink roze
purple paars
silver zilver

Phrases
What is he dressed up as?  Hoe is hij verkleed?
Let’s dress up. Laten we ons verkleden.
Good idea. Goed idee.
What do you want to be? Wat wil je zijn?
I want to be a hippo. Ik wil een nijlpaard zijn.
That sounds great! Dat klinkt geweldig!
I think you will look amazing. Ik denk dat je er geweldig uit zult zien.
What do you need to be a panda? Wat heb je nodig om een panda te zijn?
I need a black and white suit. Ik heb een zwart en wit pak nodig.


