English, you will do it better!!
ZINNEN 5
We gaan 16 belangrijke zinnen leren!
We leren ze in kleine groepjes.

1. Our caravan is damaged = Onze caravan is beschadigd.
2. This is just a temporary job = Dit is maar een tijdelijke baan.
3. I'm not at all well = Ik voel me helemaal niet lekker.
4. Sorry to keep you waiting = Sorry dat ik u laat wachten.
5. Let's meet at the station = Laten we op het station afspreken.
6. Don't blame me = Geef mij de schuld niet.
7. I've changed my mind = Ik ben van gedachten veranderd.
8. I have a pain in my stomage = Ik heb maagpijn.
9. I have sprained my ankle = Ik heb mijn enkel verstuikt.
10. The wound healed slowly = De wond genas langzaam.
11. The number of aids victims is increasing = Het aantal aidslachtoffers neemt toe.
12. Last week I felt ill = Vorige week werd ik ziek. (to feel-felt-felt)
13. He had a brainwave = Hij kreeg een zeer goede inval.
14. She is a qualified nurse = Zij is een gediplomeerd verpleegster.
15. He works as a temp = Hij werkt als uitzendkracht.
16. We are striking more pay = Wij staken voor hogere lonen.
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Bestudeer zin 1 t/m 8!
Bekijk één voor één de Engelse zinnetjes met de vertaling goed!
Zie je bekende Engelse woorden, waaraan de steun hebt bij het leren?
Lees de zinnen nog een tweede keer door en probeer de vertaling te onthouden.
Schrijf de zinnetjes die je erg lastig vindt een keer op.
Probeer nu (zoveel mogelijk uit je hoofd) de eerste oefening te maken.
De eerste oefening staat op het WERKBLAD op de volgende pagina.
Druk dit werkblad af.
Kijk zelf na!
Leer de volgende 8 zinnen op dezelfde manier.
Veel succes!

English, you will do it better!!
Oefening 1
Vul in en kijk na!

Our caravan is d...m...ged = Onze caravan is ....................................................
This is just a t....mp....r...ry job = Dit is ..................................................................
I'm not at all w...ll = Ik voel me...........................................................................
Sorry to k......p you waiting = Sorry dat ..............................................................
Let's m.......t at the station = Laten we ................................................................
Don't bl...me me = Geef mij ..............................................................................
I've ch...nged my mind = Ik ben ........................................................................
I have a pain in my st...m...ge = Ik heb ..............................................................
Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................. = ..................................................................
................................................................. = .................................................................
Oefening 2
Vul in en kijk na!
I have spr......ned my ankle = Ik heb mijn ................ verstuikt.
The wound healed slowly = De wond .............. langzaam.
The number of aids v...ct...ms is increasing = Het aantal .......................... neemt toe.
Last week I felt ill = Vorige week ........................................
He had a brainwave = Hij kreeg een ...........................................
She is a qualified n....rse = Zij is een ................................... verpleegster.
He works as a ................. = Hij .............................. uitzendkracht.
We are striking more .............. = Wij ........................ voor hogere lonen.
Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................ = ...................................................................
................................................................ = ..................................................................
Oefening 3
Zorg dat je de 16 zinnen kunt vertalen van het Engels naar het Nederlands!
Herhaal ze over enkele dagen nog eens!

