Stepping Stones 1 kgt – Chapter 5: Who’s Next?
Stone 17
Iemand begroeten:
Hi.
Hello.
…en afscheid nemen:
Bye.
See you.
Goodbye.
Good morning, madam.
Good afternoon, sir.
Good evening, John.

Hoi.
Hallo.
Dag.
Tot ziens.
Da-ag.
Goedemorgen, mevrouw.
Goedemiddag, meneer.
Goedenavond, John.

Stone 18
Vragen of iemand iets heeft:
Do you have cauliflowers?
Do you have a brown loaf?
Do they have orange juice?
Does he have sweets?
Does Mike have potatoes?
Does she have cucumbers?
Does he have bananas?

Heeft u bloemkolen?
Heeft u een bruin brood?
Hebben zijn sinaasappelsap?
Heeft hij snoep?
Heeft Mike aardappels?
Heeft zij komkommers?
Heeft hij bananen?

Stone 19
Zegen dat iemand iets heeft:
I have some money.
They have a bunch of bananas.
We have a shopping list.
She has some sweets.
I don't have tomatoes.
Sue and Phil don't have any money.
They don't have any sugar.
The greengrocer doesn't have any change.

Ik heb wat geld.
Zij hebben een tros bananen.
Wij hebben een boodschappenbriefje.
Zij heeft wat snoep.
Ik heb geen tomaten.
Sue en Phil hebben geen geld.
Zij hebben geen suiker.
De groenteboer heeft geen wisselgeld.

Stone 20
Zeggen wat je wilt kopen:
I'd like four doughnuts, please.
I would like a brown loaf, please.
I'd like two muffins, please.
Could I have two steaks, please?
Can I have fish and chips, please?
Can I have three hamburgers, please?

Vier donuts, alstublieft.
Ik wil graag een bruinbrood, alstublieft.
Twee muffins, alstublieft.
Mag ik twee biefstukken, alstublieft?
Mag ik vis met patat, alstublieft?
Mag ik drie hamburgers, alstublieft?
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Stone 21
Vragen en zeggen / schrijven hoeveel
iets kost:
How much is this salad?
How much is an English breakfast?
How much is it altogether?
How much are they?
How much are those pizza slices?
This pizza is one pound ninety-eight.
It's eight pounds fifty.
These muffins are forty-four pence a bag.
They're fifteen pence each.

Hoe duur is deze salade?
Hoeveel kost een Engels ontbijt?
Hoeveel kost alles bij elkaar?
Wat kosten ze?
Hoe duur zijn die pizzapunten?
Deze pizza kost één pond achtennegentig.
Het kost acht pond vijftig.
Deze muffins kosten vierenveertig pence per
zakje.
Ze kosten vijftien pence per stuk.

one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
twenty-two
thirty-three
forty-four
fifty-five
sixty-six
seventy-seven
eighty-eight
ninety-nine
one hundred

een
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
tweeëntwintig
drieëndertig
vierenveertig
vijfenvijftig
zesenzestig
zevenenzeventig
achtentachtig
negenennegentig
honderd
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