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

blue blauw
green groen
pink roze
purple paars
silver zilver

Words to know

Colours

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.

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
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Words to know

Phrases
Do you like English breakfasts? Vind jij een Engels ontbijt lekker?
Yes, I do. / No, I don’t.  Ja. / Nee.
What do you like for breakfast? Wat vind jij lekker als ontbijt?
I like peanut butter sandwiches. Ik vind brood met pindakaas lekker. 
I don’t like baked beans. Ik vind witte bonen in tomatensaus niet lekker.

cereal ontbijtgranen
bread brood
peanut butter pindakaas
cheese kaas
cheese sandwich boterham met kaas
orange juice sinaasappelsap
milk melk
eggs eieren
tea thee
baked beans  witte bonen in tomatensaus
tomatoes tomaten
bacon spek
sausages worstjes
mushrooms champignons
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Words to know

Phrases
I am really busy. Ik heb het heel druk.
I need some help. Ik heb hulp nodig.
What can I do? Wat kan ik doen?
Could you feed the chickens? Kun jij de kippen voeren?
All right.  Prima. / Goed.
Then I will clean the stable. Dan zal ik de stal schoonmaken.

ranch boerderij
feed the pigs de varkens voeren
ride a horse op een paard rijden
milk the cow de koe melken
collect the eggs eieren verzamelen
drive a tractor op een tractor rijden
winter camp winterkamp
fishing vissen
climbing trees boomklimmen
campfire kampvuur
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