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Kygo
Niveau 3b en 3c | Song 4

Words and phrases  

Words to know
chore klusje
vacuuming the de woonkamer 
  living room   stofzuigen
walking the dog de hond uitlaten
doing the shopping  boodschappen doen
watering the plants de planten water geven
sweeping the floor de vloer vegen
cleaning the het digibord 
  whiteboard   schoonmaken
making tea thee zetten
making the bed bed opmaken
cleaning the  de vissenkom 
  fish bowl   schoonmaken
washing the car de auto wassen

Phrases
I’m not going to do it. Ik ga het niet doen.
It isn’t me. Ik ben het niet.
Not me!  Ik niet!
I’ll do it!  Ik zal het doen.
Who’s going to sweep the floor? Wie gaat de vloer vegen?
Who’s cleaning the toilet? Wie maakt de wc schoon?
Can you make tea? Kun jij thee zetten?
All right. What will you do? Goed. Wat ga jij doen?
Shall I water the plants? Zal ik de planten water geven?

Niet kunnen omdat

Zo zeg je dat je iets niet kunt doen en geef je een reden.
I can’t come to school because I’m ill. Ik kan niet naar school komen,  
 omdat ik ziek ben.
I can’t do this task because I have to go to the toilet.   Ik kan deze opdracht niet doen, omdat  

ik naar de wc moet.
I can’t sweep the floor because I’m too tired. Ik kan de vloer niet vegen,
 omdat ik te moe ben.
I can’t wash the car because I don’t have the time for it. Ik kan de auto niet wassen,
 omdat ik er geen tijd voor heb.

babysitting oppassen (babysitten) 
excuses smoesjes
sore eye zeer oog
dirty vies
allergic allergisch
dust stof
leave vertrekken
early vroeg
repeat herhalen
rest uitrusten
enough genoeg
use gebruiken
bucket emmer
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Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
Niveau 3b en 3c | Song 5

Words and phrases  

Words to know
curious nieuwsgierig
staying up opblijven
finding a way een manier vinden
make money geld verdienen
coming up with verzinnen
famous beroemd
blowing up opblazen
heart hart
head hoofd
up naar boven
down naar beneden
left  links

right rechts
foot voet
diamond diamant
a lot of veel
brand new gloednieuw
road weg
choose   kiezen
need  nodig hebben
forget  vergeten
something iets
only  alleen
once a week  één keer in de week

Zo geef je een dansinstructie
Make a rock symbol with your hands. Maak een rocksymbool met je handen. 
Move your hands like you’re driving. Beweeg je handen alsof je aan het rijden bent. 
Move your hand down in front of your face. Beweeg je handen naar beneden voor je gezicht. 
Pretend you’re playing the guitar. Doe alsof je gitaar speelt. 
Put your hands forward and turn them around. Doe je handen vooruit en draai ze om. 
Wipe one hand over your other hand. Veeg een hand over je andere hand. 

Zo zeg je wat iemand moet doen
Als je tegen iemand wilt zeggen dat hij/zij iets moet doen, begin je de zin met het hele werkwoord.  
Dit is hetzelfde als in het Nederlands. 
Use a pen to write your answer.  Gebruik een pen om je antwoord op te schrijven.
Sing along to the song.  Zing mee met het lied.
Make a TikTok video.  Maak een TikTok-video.

Woordenboek gebruiken
Kijk eerst met welke letter van het alfabet het 
woord begint. Zoek het daarna bij die letter op 
in het woordenboek. 
Staan er meerdere betekenissen achter? Kijk 
dan goed naar de zin om de juiste betekenis te 
kiezen. Welke betekenis past het beste in de zin?
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Ed Sheeran
Niveau 3b en 3c | Song 6

Words and phrases

Words to know
village klein dorp
town  groot dorp of 

kleine stad
city grote stad
countryside platteland
field veld
pub café
garden tuin
lake meer
playground speeltuin

castle kasteel
house huis
church kerk
train station treinstation
famous bekend
noisy lawaaierig
lovely schattig
beautiful prachtig
big groot
small klein

quiet rustig
busy druk
ancient heel oud
huge heel groot
building gebouw
tiny heel klein
narrow smal
often vaak

Phrases

Do you live in a village or a city? Woon je in een dorp of een stad?
I live in a place called Framlingham. Ik woon in een plaats die Framlingham heet.
Our village is small. Ons dorp is klein.
Tell me about your garden. Vertel me over je tuin.
My garden is big. Mijn tuin is groot.
Is it quiet or busy there? Is het daar rustig of druk?
It’s quiet. Het is rustig.

Praten over dingen die van jou of van  
anderen zijn
My house is big. Mijn huis is groot.
Your house is small. Jouw huis is klein.
His house is small. Zijn huis is klein.
Her house is big. Haar huis is groot.

Our city is busy. Onze stad is druk.
Your city is quiet. Jullie stad is rustig.
Their city is Hun stad is  
  fantastic.   fantastisch.

De betekenis van een woord vinden
Als je niet weet wat een woord in een tekst betekent …
–  kijk dan goed naar de zin waar het woord in staat (of de zinnen eromheen). 

Soms staan daar woorden in die je helpen om de betekenis te raden.
–  kijk of het woord lijkt op een Nederlands woord en of dat woord past in  

de zin.

Zo beschrijf je een plaats
the big castle het grote kasteel
the noisy pub het lawaaierige café
the beautiful  het mooie 
  countryside   platteland

Je kunt ook zeggen:
The castle is old. Het kasteel is oud.
The pub is noisy. Het café is lawaaierig.
The countryside is  Het platteland is 
  beautiful.   mooi.


