Shawn Mendes
Niveau 3 | Song 10

Words and phrases
Words to know

disappointed
irritated
shocked
amazed
cheerful
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

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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There are …
Er zijn …
no children		 geen kinderen
many trees		 veel bomen
some birds		 enkele vogels
footsteps		 voetstappen
bells ringing		 bellen die rinkelen
Suddenly, …
Plotseling, …

Swedish House Mafia
Niveau 3 | Song 11

Words and phrases
Words to know

mother
moeder
father
vader
grandfather
grootvader/opa
grandmother
grootmoeder/oma
grandparents
grootouders
sister
zus
brother
broer
aunt
tante
uncle
oom
cousin
neef/nicht
twins
tweeling
parents
ouders
children
kinderen
child
kind
daughter
dochter
son
zoon
boy
jongen
girl
meisje
adopted
geadopteerd
also
ook
complaints
klachten
changed
veranderde
both
allebei
some months ago	een paar maanden
geleden

Phrases

I still remember …
There was a time …
My parents divorced last year.
My grandmother died last week.
My sister got married yesterday.
I live with my mother, father and brothers.
My brother is seventeen.
I’m an only child.
It really annoys me that …
I’m fed up with …
He’s always … I hate that.
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Verleden tijd / Past tense

Als je zegt wat je vroeger hebt gedaan, gebruik je
het werkwoord + ed.
I jumped on the trampoline.
Ik sprong op de trampoline.
Bij een werkwoord dat eindigt op een ‘e’ schrijf je
werkwoord + d.
You baked a pie.
Jij bakte een taart.
Onregelmatige werkwoorden
Sommige werkwoorden krijgen geen -ed in de
verleden tijd. Die werkwoorden hebben een eigen
vorm. Het zijn onregelmatige werkwoorden.
He became an actor.
Hij werd acteur.
He sold millions of records. 	Hij verkocht
miljoenen platen.
He is on tour.
He was on tour.
first
second
third
fourth
fifth

eerste
tweede
derde
vierde
vijfde

sixth
seventh
eighth
ninth
tenth

zesde
zevende
achtste
negende
tiende

Ik weet nog …
Er was een tijd …
Mijn ouders zijn vorig jaar gescheiden.
Mijn grootmoeder is vorige week gestorven.
Mijn zus is gisteren getrouwd.
Ik woon met mijn moeder, vader en broers.
Mijn broer is zeventien.
Ik ben enig kind.
Het irriteert me echt dat ...
Ik heb er genoeg van dat …
Hij is altijd … Ik haat dat.

Katy Perry
Niveau 3 | Song 12

Words and phrases
Words to know

awake
asleep
bedroom
moon
stars
fantastic
horrible
scary
strange

wakker
in slaap
slaapkamer
maan
sterren
fantastisch
vreselijk
eng
vreemd

Phrases

wonderful
first
then
after that
in the end
get together
organise
come up with
stay awake

I’m wide awake.
I had a dream last night.
I was in a dark forest.
It was cold and scary.
It takes about a few minutes.
It takes a whole day.

geweldig
eerst
toen
daarna
op het eind
samen komen
organiseren
bedenken, uitvinden
wakker blijven

raise money
succeed
hebben
month
week
hour
a few minutes
afternoon
tonight

geld ophalen
slagen, succes
maand
week
uur
een paar minuten
middag
vanavond

Ik ben klaarwakker.
Ik had een droom afgelopen nacht.
Ik was in een donker bos.
Het was koud en eng.
Het duurt ongeveer een paar minuten.
Het duurt een hele dag.

Was, were

Als je over het verleden praat, kun je was of were gebruiken:
I was at the cinema yesterday.
Ik was gisteren in de bioscoop.
You were at home.
Jij was thuis.
He / she was at school.
Hij / zij was op school.
We were at the swimming pool.
We waren in het zwembad.
You were in the living room.
Jullie waren in de woonkamer.
They were outside.
Zij waren buiten.

Verleden tijd

Engelse werkwoorden die in de verleden tijd staan krijgen meestal –ed achter het werkwoord:
shout – shouted, walk – walked. Je hebt ook werkwoorden waarbij dat anders is.
Die noem je onregelmatig.
had
had / hadden
made
maakte / maakten
went
ging / gingen
put on
trok aan / trokken aan
ate
at / aten
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