Stepping Stones 2 bk – Chapter 4: Get Well Soon!
Stone 13
Vragen hoe het met iemand gaat:
How are you?
How is he?
How is your grandma?
Zeggen hoe het (met iemand) gaat:
I'm fine.
I feel terrible.
He's all right now.
She's much better now, thank you.

Hoe gaat het met je?
Hoe gaat het met hem?
Hoe gaat het met je grootmoeder?
Ik voel me prima.
Ik voel me vreselijk.
Hij is nu weer in orde.
Ze is nu een stuk beter, dank je.

Stone 14
Vragen wat er aan de hand is:
What's the matter?
What's wrong?
Are you OK?
en erop reageren:
No, I'm not. I feel sick.
I've got a sore throat.
I've got a headache.
He feels terrible.
She feels better.
She has got a stomach ache.
My back hurts.
His leg hurts.

Wat is er aan de hand?
Wat scheelt er aan?
Gaat het met je?
Nee, het gaat niet. Ik ben misselijk.
Ik heb keelpijn.
Ik heb hoofdpijn.
Hij voelt zich vreselijk.
Zij voelt zich beter.
Zij heeft buikpijn.
Mijn rug doet pijn.
Zijn been doet pijn.

Stone 15
Vragen wat er een tijdje geleden is
gebeurd:
Did you go to Jim's party last weekend?
Did she have a maths test yesterday?
Did you know I was the only patient in the
room?
Did they buy a TV yesterday?
en erop reageren:
Yes, I did.
Yes, she did.
No, I didn't.
No, they didn't.

Ben je afgelopen weekend naar Jims feestje
gegaan?
Heeft ze gisteren een wiskundetoets gehad?
Wist je dat ik de enige patiënt in de kamer
was?
Hebben ze gisteren een tv gekocht?
Ja, dat ben ik.
Ja, dat heeft ze.
Nee, dat wist ik niet.
Nee, dat hebben ze niet.

Stone 16
Iemand advies geven:
Why don't you get more sleep?
Why don't you go to your doctor?
If I were you, I'd go jogging.

Waarom slaap je niet meer?
Waarom ga je niet naar je dokter?
Als ik jou was, zou ik gaan joggen.
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If I were you, I'd stop smoking
Stop eating so much chocolate!
Try using a special deodorant!
You should eat healthy food.
You should have plenty of exercise to stay fit.

Als ik jou was, zou ik stoppen met roken.
Hou op zoveel chocola te eten!
Probeer een speciale deodorant te gebruiken!
Je zou gezond voedsel moeten eten.
Je zou veel beweging moeten hebben om fit
te blijven.

Stone 17
Iemand geruststellen:
Things will work out.
Don't worry.
Never mind.
It's all right now.
Don't take it so hard.

Alles komt goed.
Maak je geen zorgen.
Maak je niet druk.
Het is nu in orde.
Neem het niet zo zwaar op.
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