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Words and phrases
Words to know

disappointed
irritated
shocked
amazed
cheerfull
hurt
crazy
unhappy
insecure
falling

Phrases

I’m feeling a bit crazy.
I’m irritated.
She’s feeling sad.
He’s jealous.

teleurgesteld
geërgerd
geschrokken
verbaasd
vrolijk
gekwetst
gek
ongelukkig
onzeker
vallen

getting up
driving
washing
tripping
hiding
shaking
lying down
begging
rolling

opstaan
rijden
wassen
struikelen
verstoppen
trillen
liggen
smeken
rollen

There are …
no children
many trees
some birds
footsteps
bells ringing
Suddenly, …

Er zijn …
geen kinderen
veel bomen
enkele vogels
voetstappen
bellen die rinkelen
Plotseling, …

Ik voel me een beetje gek.
Ik ben geërgerd.
Zij voelt zich verdrietig.
Hij is jaloers.

Zo zeg je wat iemand aan het doen is
I am running.
You are running.
She is running.
It is running.
We are running.
You are running.
They are running.

Ik ben aan het rennen.
Jij bent aan het rennen.
Zij is aan het rennen.
Het is aan het rennen.
Wij zijn aan het rennen.
Jullie zijn aan het rennen.
Zij zijn aan het rennen.

Zo beschrijf je een situatie

It’s …
Het is …
very quiet
heel stil
dark
donker
very cold
erg koud
empty
leeg
black and white
zwart en wit
There is …
Er is …
no one to be seen
niemand te zien
music playing
muziek
a strange noise
een vreemd geluid
a delicious smell
een heerlijke geur
someone coming up
iemand die de trap
the stairs
op komt
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Words and phrases
Words to know
bff (best friend
forever)
life
hope
laugh
spend time
together
give a hug
have a fight
gossip
date
break up
cry
give a present

beste vriend(in)
leven
hopen
lachen
tijd met elkaar
doorbrengen
een knuffel geven
ruziemaken
roddelen
afspraakje, een afspraakje
hebben
uit elkaar gaan
huilen
een cadeautje geven

Phrases

Do you know about Taylor and Katy?
No, tell me!
They are friends again.
I saw a picture in a magazine.
They were shopping in New York together.
Are you good at keeping a secret?
Yes, I am. / No, I’m not.

I am / you are

I
You
He/She
We
You
They

am a good friend.
are a good friend.
is a good friend.
are good friends.
are good friends.
are good friends.

Verkorte vormen

I am
you are
he/she is
we are
you are
they are
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I’m
you’re
he’s, she’s
we’re
you’re
they’re

still
cheer up
make up
keep a secret
friendship
take sides
be good at
handsome
sweet
wish
boyfriend
afraid
worst
probably

nog steeds
opvrolijken
het (weer) goed maken
een geheim bewaren
vriendschap
een kant kiezen
goed zijn in
knap (van een man/jongen)
lief
zou willen
vriendje
bang
ergste
waarschijnlijk

Weet je het al van Taylor en Katy?
Nee, vertel het me!
Ze zijn weer vrienden.
Ik zag een foto in een tijdschrift.
Ze waren samen aan het winkelen in New York.
Kun jij een geheim bewaren?
Ja. / Nee.

I
You
She

am not a good friend.
are not a good friend.
is not a good friend.

I am not
you are not
he/she is not
we are not
you are not
they are not

I’m not
you aren’t
he/she isn’t
we aren’t
you aren’t
they aren’t

Pagina 6

Matt Simons
Niveau
3b en12
3c| |Lesson
Song 12
Niveau
3c | Song
B
Worksheet

Words and phrases
Words to know

better
world
mistakes
homeless
poor
beggar
education
support

beter
wereld
fouten
dakloos
arm
bedelaar
onderwijs
steunen

injured
polluted
animal shelter
care for
child labour
clothes
factories
the Earth

gewond
vervuild
dierenasiel
zorgen voor
kinderarbeid
kleding
fabrieken
de aarde

problem
change
beat
chase away
die
get stuck
fire
sad

probleem
verandering
slaan
wegjagen
sterven
klem zitten
brand
verdrietig

Zo kun je een probleem beschrijven
This child is starving.
This man is homeless.
These children are begging.
These animals are dying.
These soldiers are injured.
This water is polluted.
These soldiers are fighting.

Dit kind is aan het verhongeren.
Deze man is dakloos.
Deze kinderen zijn aan het bedelen.
Deze dieren zijn aan het doodgaan.
Deze soldaten zijn gewond.
Dit water is vervuild.
Deze soldaten zijn aan het vechten.

Als je iets wil beschrijven, kun je this of these gebruiken.
Is het er één? Dan gebruik je this.
Zijn het er twee of meer? Dan gebruik je these.

Zo kun je zeggen wat je van een probleem vindt
It’s tragic / awful.
We can do better.
We must do something about it.
We’re not going to give up.
It’s so sad.

Het is triest / verschrikkelijk.
Wij kunnen het beter doen.
We moeten er iets aan doen.
We geven het niet op.
Het is zo verdrietig.

Zo kun je zeggen wat je zou moeten doen
I think we should adopt animals from animal
shelters.
We must turn down the heat and wear a sweater.
It will be better, if we close the factories.
We can post photos of pets who need a home.
We shouldn’t go by car, but we should take
our bikes!
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Ik vind dat we dieren uit dierenasiels moeten
adopteren.
We moeten de verwarming lager zetten en
een trui dragen.
Het zal beter worden als we de fabrieken sluiten.
We kunnen foto’s van dieren die een thuis
nodig hebben posten.
We zouden niet met de auto moeten
gaan, maar moeten onze fiets nemen!
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