Stepping Stones 1 kgt – Chapter 7: All About Britain
Stone 26
Zeggen wat jij of anderen van plan zijn
te gaan doen:
I am going to buy a new computer.
John is going to do homework.
Janet is going to write a letter.
My sister is going to play football.
You are going to do homework.
My friend and I are going to travel to
England.
My classmates are going to play football.
We are going to buy a new computer.

Ik ga een nieuwe computer kopen.
John gaat huiswerk maken.
Janet gaat een brief schrijven.
Mijn zus gaat voetballen.
Jij gaat huiswerk maken.
Mijn vriend en ik gaan naar Engeland reizen.
Mijn klasgenoten gaan voetballen.
Wij gaan een nieuwe computer kopen.

Stone 27
Iemand de weg vragen:
Excuse me, can you tell me the way to the
post office?
Excuse me, where is Piccadilly Circus?
Excuse me, is this the right way to the
railway station?
Excuse me, do you know where Tower Bridge
is?
Excuse me, do you know where we can find
Park Lane?

Pardon, kunt u me de weg naar het
postkantoor vertellen?
Pardon, waar is Piccadilly Circus?
Pardon, is dit de goede weg naar het
spoorwegstation?
Pardon, weet u waar de Tower Bridge is?
Pardon, weet u waar we Park Lane kunnen
vinden.

Excuse me, do you know where I can find the Pardon, weet u waar ik het toilet kan vinden.
toilet?
Iemand de weg wijzen:
Go straight on.
Ga rechtdoor.
Turn left at the traffic lights.
Sla linksaf bij de verkeerslichten.
Turn right after the roundabout.
Sla rechtsaf na de rotonde.
Turn left into Park Lane.
Sla links af Park Lane in.
Turn right into Church Street.
Sla rechtsaf Church Street in.
Take the second left.
Neem de tweede links.
Take the third right.
Neem de derde rechts.
Cross the bridge.
Steek de brug over.
Cross the railway line.
Steek de spoorlijn over.
Cross Epson Street.
Steek Epson Street over.
It's on the left.
Het is aan de linkerkant.
Het is aan je rechterhand.
It's on your right.
Stone 28
Zeggen wat iemand wel of niet moet
doen:
Close the door!
Read the text carefully.
Open your books.
Take this book to Mr Smith.

Doe de deur dicht!
Lees de tekst aandachtig.
Doe je boeken open.
Breng dit boek naar meneer Smith.
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Tidy your room.
Be careful!
Please help me with this.
Don't walk on the grass.
Don't talk to each other.
Don't listen to him.
Don't smoke here!

Ruim je kamer op.
Wees voorzichtig!
Help me hier alsjeblieft mee.
Niet op het gras lopen.
Niet met elkaar praten.
Luister niet naar hem.
Hier niet roken!

Stone 29
Voorstellen om iets te gaan doen:
Let's go to a museum tomorrow.
Why don't we ask the teacher for help?
Let's do this together.
How about travelling by train?
How about buying something to drink?
How about copying this CD?

Laten we morgen naar een museum gaan.
Waarom vragen we de leraar niet om hulp?
Laten we dit samen doen.
Wat vind je ervan om met de trein te reizen?
Wat vind je ervan om iets te gaan drinken?
Wat vind je ervan om deze cd te kopiëren?
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