Stepping Stones 1 kgt – Chapter 3: Let’s T@alk
Stone 9
De telefoon opnemen:
Hello, Jamie speaking.
Hello, 329765.
Een telefoongesprek beginnen:
Hello, this is Aisha.
Hello David, it's me.
Is that Mrs Burlington?
Een telefoongesprek afsluiten:
See you.
See you tomorrow.
See you later.
Bye. Goodbye.

Hallo, met Jamie.
Hallo, met 329765.
Hallo, dit is Aisha.
Hallo David, ik ben het.
Is dit mevrouw Burlington?
Tot ziens.
Tot morgen.
Tot straks.
Dag.

Stone 10
Zeggen dat je iemand niet begrijpt:
Pardon? Sorry?
I beg your pardon?
Sorry, I don't understand.
Sorry, I don't know what 'hippopotamus'
means.
Sorry, I don't know what you mean.
I don't speak English very well.
I can't speak English very well.
Can you repeat that, please?
Could you speak more slowly, please?
Can you spell it for me, please?
Could you say that again, please?
What is it in English?
What does this word mean?

WWat zeg je?
SSorry, ik begrijp het niet.
Sorry, ik weet niet wat 'hippopotamus'
Sbetekent.
SSorry, ik weet niet wat je bedoelt.
I Ik spreek niet zo goed Engels.
I Ik kan niet zo goed Engels spreken.
KKun je dat herhalen, alsjeblieft?
KKunt u langzamer praten, alstublieft?
KKun je het voor me spellen, alsjeblieft?
KKunt u dat nog een keer zeggen, alstublieft?
WWat is het in het Engels?
WWat betekent dit woord?

Stone 11
Vragen of iemand thuis is..
Is Ian at home?
Is Rachel in?
Could I speak to David, please?
…en daarop reageren
I'll see if she's in.
Yes, she is in.
Yes, he is.
No, he is out.
No, he isn't at home.
No, he isn't in.

Is Ian thuis?
Is Rachel er?
Zou ik met David kunnen spreken, alstublieft?
Ik zal kijken of ze er is.
Ja, ze is er.
Ja, hij is er.
Nee, hij is er niet.
Nee, hij is niet thuis.
Nee, hij is er niet.
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Stone 12
Vragen naar persoonlijke gegevens..
What's your phone number?
What's your email address?
What's your first name?
What's your surname?
What's your address?
What's your nationality?
How old are you?
Where were you born?
Where do you live?
…en je persoonlike gegevens geven:
My phone number is 050 92573112.
My email address is i.minnesma@yomail.com.
My first name is Iris.
My surname is Minnesma.
My address is St. Bernardstraat 448, 9725 EC
Groningen.
I'm 13 years old.
I'm Dutch.
I was born in Sneek.
I live in Groningen.

Wat is jouw telefoonnummer?
Wat is jouw emailadres?
Wat is jouw voornaam?
Wat is jouw achternaam?
Wat is jouw adres?
Wat is jouw nationaliteit?
Hoe oud ben je?
Waar ben je geboren?
Waar woon je?
Mijn telefoonnummer is 050 92573112.
Mijn emailadres is i.minnesma@yomail.com.
Mijn voornaam is Iris.
Mijn achternaam is Minnesma.
Mijn adres is St. Bernardstraat 448, 9725 EC
Groningen
Ik ben 13 jaar.
Ik ben Nederlandse.
Ik ben geboren in Sneek.
Ik woon in Groningen.
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