Stepping Stones 2 bk – Chapter 1: Holiday
Stone 1
Vragen wanneer iets gebeurde:
What did you do last week?
Where did you go last night?
When did you start school?
Vertellen wanneer iets gebeurde:
Last week I phoned my friend in Australia.
We did our homework last night.
During my holiday I sailed a few times.
Yesterday evening we visited some friends.
A week ago we wrote a postcard to our
parents.
Three days ago my friend made his first
bungee jump.
Last time we met, you looked tired.
My family and I went to Spain this year.

Wat heb je vorige week gedaan?
Waar ben je gisteravond geweest?
Wanneer ben je begonnen met school?
Vorige week heb ik mijn vriend in Australië
gebeld.
We hebben gisteravond ons huiswerk
gemaakt.
Tijdens mijn vakantie heb ik een paar keer
gezeild.
Gisteravond hebben we wat vrienden
bezocht.
Een week geleden hebben we een
ansichtkaart aan onze ouders geschreven.
Drie dagen geleden heeft mijn vriend zijn
eerste bungee jump gemaakt.
De laatste keer dat we elkaar ontmoetten zag
je er moe uit.
Mijn familie en ik zijn dit jaar naar Spanje
geweest.

Stone 2
Vertellen op welke dag of datum iets
gebeurde:
She lost the ring on a Friday ten years ago.

Ze heeft de ring tien jaar geleden op een
vrijdag verloren.
Monday evening we went skating.
Maandagavond zijn we gaan schaatsen.
On 25 August 2005 I started school.
Op 25 augustus 2005 ben ik met school
begonnen.
On 11 December 2004 we started our
Op 11 december 2004 zijn we gestart met
training for the new season.
onze training voor het nieuwe seizoen.
The Headcliff family moved to another city on De familie Headcliff is op 12 november 2004
12 November 2004.
naar een andere stad verhuisd.
Last Sunday our dog ate all my chocolate.
Afgelopen zondag heeft onze hond al mijn
chocolade opgegeten.
Saturday night we had a party!
Zaterdagavond hadden we een feestje!
Stone 3
Zeggen dat je iets niet begrijpt of niet
weet:
I'm sorry, I don't understand.
Could you repeat that, please?
Could you speak more slowly?
What's this called?
What does it mean?

Het spijt me, ik begrijp het niet.
Kunt u dat herhalen, alstublieft?
Kunt u langzamer praten?
Hoe heet dit?
Wat betekent het?

