Stepping Stones 2 bk – Chapter 7: Out and About
Stone 27
Zeggen wie jij of een ander bent en
erop reageren:
My name is Thomas de Mooi.
Claire Dawkins, pleased to meet you.
Hi. My name is Katie.
Hi. My name is Steve.
This is my wife.
How do you do?
This is my daughter, Robin.
How nice to meet you.
Hello. I'm Thomas
Hello. I'm Ginny.

Mijn naam is Thomas de Mooi.
Claire Dawkins, aangenaam.
Hoi. Mijn naam is Katie.
Hoi. Mijn naam is Steve.
Dit is mijn vrouw.
Hoe maakt u het?
Dit is mijn dochter Robin.
Wat leuk om u te ontmoeten.
Hallo. Ik ben Thomas.
Hallo. Ik ben Ginny.

Stone 28
De groeten aan iemand doen of het
beste wensen:
Give my love to your brother.
Best wishes to your family.
Love to your sister.
Say hello to everyone.

Doe de groeten aan je broer.
De beste wensen aan je familie.
De groeten aan je zus.
Doe iedereen de groeten.

Stone 29
Vragen naar aankomst- en vertrektijden
en erop reageren:
What time does the Glasgow train arrive?
The Glasgow train arrives at 12 o'clock.
When does the bus for Notting Hill leave?
The bus leaves at 16.30.
What time does the plane leave?
The plane leaves at 14.50.
When does the Shuttle leave?
The Shuttle leaves at 9.15.
Is the train on time? Yes, it is.
Is the bus on time?
No, the bus is late.

Hoe laat komt de trein uit Glasgow aan?
De trein uit Glasgow komt om 12 uur aan.
Wanneer vertrekt de bus naar Notting Hill?
De bus vertrekt om half vijf 's middags.
Hoe laat vertrekt het vliegtuig?
Het vliegtuig vertrekt om tien voor drie ‘s
middags.
Wanneer vertrekt de Shuttle?
De Shuttle vertrekt om kwart over negen 's
morgens.
Is de trein op tijd? Ja, dat is hij.
Is de bus op tijd?
Nee, de bus is te laat.

Stone 30
Vragen om informatie en erop reageren:
Where is the bus stop?
The bus stop is on the corner.
Which platform does the train leave from?
Platform 6.
How much is a single to Brighton?

Waar is de bushalte?
De bushalte is op de hoek.
Vanaf welk perron vertrekt de trein?
Perron 6.
Wat kost een enkele reis naar Brighton?
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20 pounds.
How much is a return ticket to Glasgow?
60 pounds.
How do I get to the carnival?
The best way is by bus.
What time is breakfast?
Breakfast is at 8 o'clock.
Where is the Orangerie?
It is downstairs.
Where is the toilet?
It is over there.

20 pond.
Wat kost een retour naar Glasgow?
60 pond.
Hoe kom ik bij het carnaval?
De beste manier is per bus.
Hoe laat is het ontbijt?
Het ontbijt is om 8 uur.
Waar is de Orangerie?
Het is beneden.
Waar is het toilet?
Het is daar.
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