English, you will do it better!!
ZINNEN 3
We gaan 16 belangrijke zinnen leren!
We leren ze in kleine groepjes.

1. A lot of people were shopping in Oxford = Heel veel mensen waren aan het winkelen
in Oxford.
2. You can take the lift or escalator = Je kunt de lift of de roltrap nemen.
3. The shoplifter had stolen a radio = De winkeldief had een radio gestolen.
4. The shop was full of customers = De winkel was vol klanten.
5. I paid at the cashdeck (checkout) = Ik betaalde bij de kassa. (to pay-paid-paid)
6. He has a very good job in a bank = Hij heeft een heel goede baan op een bank.
7. This factory has a hundred employees = Deze fabriek heeft honderd werknemers.
8. She has a temporary job = Zij heeft een tijdelijke baan.
9. My father has a regular jop = Mijn vader heeft een vaste baan.
10. Shell is a big oil company = Shell is een groot oliebedrijf.
11. The firm imports tea and coffee = De firma importeert thee en koffie.
12. Is this a Crown Post Office? = Is dit een hoofdpostkantoor?
13. Tens and fives, please = Briefjes van tien en vijf, alstublieft.
14. My brother is a natural at sports = Mijn broer is een geboren sportman.
15. He made the semis = Hij haalde de halve finale. (to make-made-made)
16. He reached his peak at the age of 30 = Hij bereikte zijn top op 30-jarige leeftijd.
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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. Kijk zelf na!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A lot of people were shopping in Oxford = Heel veel mensen ............................
You can take the lift or esc...l....tor = Je kunt de lift of ..................................
The sh...pl...fter had stolen a radio = .................................had een radio gestolen.
The shop was full of c...st...mers = De winkel was ............................
I paid at the c...shd...ck (checkout) = Ik betaalde ..............................
He has a very good job in a bank = Hij heeft een heel ...........................................
This f...ct...ry has a hundred ...mpl...yees = Deze fabriek heeft ..................................
She has a t...mp...r...ry job = Zij heeft een ...................................................

Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................. = ..................................................................
................................................................. = .................................................................
Oefening 2
Vul in.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

My father has a regular ............... = Mijn vader heeft een vaste baan.
Shell is a big oil .................. = Shell is een groot oliebedrijf.
The firm .............. tea and coffee = De firma importeert thee en koffie.
Is this a Crown Post Office? = Is dit een ....................................?
..................... and ..................., please = Briefjes van tien en vijf, alstublieft.
My brother is a natural at sports = Mijn broer is een .........................................
He made he semis = Hij haalde de .............................................
He reached his ................. at the age of 30 = Hij bereikte zijn top op 30-jarige leeftijd,

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!

