Stepping Stones 1 bk – Chapter 3: Let’s T@lk
Stone 8
Opnemen van de telefoon:
Hello, Jessica speaking.
Hello, 329765.
Beginnen van een telefoongesprek:
Hello, this is Aisha.
Hello, it's me.
Is that Mrs Burlington?
Afsluiten van een telefoongesprek:
See you.
Bye.
See you later.
See you tomorrow.
Goodbye.

Hallo, met Jessica.
Hallo, dit is 32975.
Hallo, dit is Aisha.
Hallo, met mij.
Spreek ik met mevr. Burlington.
Tot ziens.
Dag
Tot straks.
Tot morgen.
Da-ag; tot ziens.

Stone 9
Vragen naar iemands persoonlijke
gegevens:
What's your name?
What's your address?
What's your (mobile) phone number?
What's your email address?
How old are you?
Where were you born?
What's your nationality?
Opgeven van je persoonlijke gegevens:
My name is Helen Dam.
My address is Velperweg 126 1618LK
Arnhem.
My phone number is 0518-431994.
I'm 14 years old.
I was born in Amsterdam.
I'm Dutch.

Hoe heet je?
at is je adres?
Wat is je (mobiele) telefoonnummer?
Wat is je email address?
Hoe oud ben je?
Waar ben je geboren?
Wat is je nationaliteit?
Ik heet Helen van Dam.
Mijn adres is Velperweg 126 1618LK Arnhem
Mijn telefoonnummer is 0518-431994.
Ik ben 14 jaar.
Ik ben in Amsterdam geboren.
Ik ben Nederlandse.

Stone 10
Vragen of iemand thuis is:
Is Alex at home?
Is Daisy in?
Could I speak to Paul, please?
Zeggen dat iemand wel of niet thuis is:
Yes, he is.
Yes. she is in.
No, he is out.
No, Alex isn't in.
No, Sheila isn’t at home

Is Alex thuis?
Is Daisy thuis?
Kan ik Paul even spreken?
Ja, hij is thuis.
Ja, ze is thuis.
Nee, hij is weg.
Nee, Alex is er niet.
Sheila is niet thuis.

Stone 11
Zeggen dat je iemand niet begrijpt:
Pardon?
I beg your pardon?
Sorry, I don't understand you.
Sorry, I don't know what you mean.
What do you mean?
Can you say that again, please?
I can't speak English very well.
I don't speak English very well.

Wat zegt u?
Neem me niet kwalijk.
Sorry, ik begrijp u niet.
Sorry, ik begrijp niet wat u bedoelt.
Wat bedoelt u?
Kunt u dat nog een keer zeggen, alstublieft.
Ik ben niet goed in Engels.
Ik spreek niet erg goed Engels.

