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Worksheet

I go to school every day. Ik ga elke dag naar school.
I play a game on my tablet or phone. Ik speel een spelletje op mijn tablet of telefoon.
After dinner I load the dishwasher. Na het eten ruim ik de vaatwasser in. 
I mostly wake up at ten o’clock. Ik word meestal wakker om 10 uur.

Zo vertel je over dingen die je heel vaak doet

Words to know
ride a go-kart 
have a sleepover
tidy up my room
play games on my tablet or phone
do homework 
empty the dishwasher 
load the dishwasher
have a water fight
eat pancakes
jump on a trampoline
listen to music 
tell jokes
eat ice cream
go to school 
go to bed 
go to work
wake up 
laundry
dinner
drive a car 
teenager
grown-up 

op een skelter rijden
een slaapfeestje hebben
mijn kamer opruimen
spelletjes spelen op mijn tablet of telefoon
huiswerk maken
vaatwasser leegruimen
vaatwasser inruimen
een watergevecht houden
pannenkoeken eten
op een trampoline springen
naar muziek luisteren
grappen vertellen
ijs eten
naar school gaan
naar bed gaan
naar je werk gaan
wakker worden
was
eten
autorijden
tiener
volwassene

I wish I could have a sleepover! Ik zou willen dat ik een slaapfeestje had!
I wish I could listen to music all day. Ik zou willen dat ik de hele dag naar muziek kon luisteren.

Zo vertel je wat je graag zou willen

Words and phrases  

Als je iets mag of kunt doen, zeg je:  I can ...
I can eat pancakes! Ik kan / mag pannenkoeken eten.
I can make videos. Ik kan / mag filmpjes maken. 
Als je iets moet doen, zeg je: I have to ...
I have to go to bed. Ik moet naar bed.
I have to do the laundry. Ik moet de was doen.

I can … / I have to …
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Words and phrases  

Words to know
group groep
symbol symbool
strong sterk
attitude houding
power kracht
follow volgen

dream droom
give up opgeven
because omdat
stand for staan voor
together samen

Phrases - Zo geef je je mening

I think ... is (most) important. Ik denk dat … (het meest) belangrijk is.
I agree. / I don’t agree. Ik ben het met je eens. / Ik ben het niet met je eens.
... is at number 2, according to me. … staat op nummer 2, volgens mij.
What do you think about ...? Hoe denk jij over …?
I think ... fits us best, because ... Ik denk dat … het best bij ons past, omdat ...
Why do you think … fits us best? Waarom denk je dat … het best bij ons past?

Power words
be proud trots zijn
have hope hoop hebben
stand up for ourselves voor onszelf opkomen
be positive positief zijn
be in control de leiding hebben
believe in ourselves in onszelf geloven

Attitudes
Stand straight. Sta rechtop.
Keep your chin up. Hou je kin omhoog.
Push your chest forward. Duw je borst vooruit.
Put your arm up in the air. Steek je arm in de lucht.
Walk proudly. Loop trots.

Will
Als iets in de toekomst gaat gebeuren, gebruik je will of ’ll: zal of zullen.

We will / We’ll believe in ourselves. We zullen in onszelf geloven.
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... where and when he was born. ... waar en wanneer hij geboren is.

... what musical instruments he plays. ... welke muziekinstrumenten hij bespeelt.

... what other musical things he does. ... welke andere dingen hij doet met muziek.

... who his favourite artists are. ... wie zijn favoriete artiesten zijn.

... three interesting facts. ... drie interessante feiten.

... what his plans for the future are. ... wat zijn plannen voor de toekomst zijn.

We need to know ... We moeten weten …

Words to know Musical instruments
artist artiest
pianist pianist
play the piano piano spelen
favourite favoriete
performance optreden
piano lessons pianolessen
singing lessons zanglessen
award prijs
plans plannen
future toekomst
more meer
write schrijven
other andere

guitar gitaar
saxophone saxofoon
drums drumstel
violin viool
keyboard keyboard
trumpet trompet
electric bass guitar basgitaar

We need to know what his real name is. We moeten weten wat zijn echte naam is.
Can you find that in the text?  Kun je dat in de tekst vinden?
Yes, here it is. His real name is ...  Ja, hier staat het. Zijn echte naam is …

Phrases

Words and phrases  


