Stepping Stones 2 kgt – Chapter 1: Let’s Go on Holiday
Stone 1
Reageren als je iets niet begrijpt of niet
weet
I'm sorry, I don't know what you mean.
I'm sorry, I don't understand.
Pardon?
Could you repeat that, please?
Could you speak more slowly, please?
What does it mean?
What does that sign mean?
What does this word mean?
What's this called?

Het spijt me, ik weet niet wat u bedoelt.
Het spijt me, ik begrijp het niet.
Pardon?
Zou je dat willen herhalen, alsjeblieft?
Zou je langzamer kunnen praten, alsjeblieft?
Wat betekent het?
Wat betekent dat bord?
Wat betekent dit woord?
Hoe heet dit?

Stone 2
Zeggen wat er in het verleden is
gebeurd
Yesterday I started horse riding.
Last week he stayed at an expensive hotel.

Gisteren ben ik met paardrijden begonnen.
Vorige week heeft hij in een duur hotel
gelogeerd.
On that day the girl visited an old castle.
Op die dag bezocht het meisje een oud
kasteel.
Two years ago we bought a new DVD player. Twee jaar geleden hebben we een nieuwe
dvd-speler gekocht.
In 2005 our neighbours gave a big party.
In 2005 hebben onze buren een groot feest
gegeven.
Gisteren hebben onze buren in een duur
Yesterday our neighbours stayed at an
expensive hotel.
hotel gelogeerd.
Last week the girl started horse riding.
Vorige week is het meisje met paardrijden
begonnen.
On that day I gave a big party.
Op die dag heb ik een groot feest gegeven.
Two years ago he bought a new DVD player. Twee jaar geleden heeft hij een nieuwe dvdspeler gekocht.
In 2005 we visited an old castle.
In 2005 hebben we een oud kasteel gekocht.
Stone 3
Zeggen op welke datum of in welke tijd
is gebeurd
I had the accident on the 26th of June.
The theme park opened on the 18th of
August 1980.
We made this day trip when I was eight
years old.
We went on holiday in the early eighties.
I had the accident a long time ago.
The theme park opened recently.
We made this day trip on the 26th of June.

Ik heb het ongeluk op 26 juni gehad.
Het attractiepark ging op 18 augustus 1980
open.
We hebben deze dagtocht gemaakt toen ik
acht jaar oud was.
Wij zijn begin jaren tachtig op vakantie
geweest.
Ik heb het ongeluk lang geleden gehad.
Het attractiepark ging onlangs open.
We hebben deze dagtocht op 26 juni
gemaakt.
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We went on holiday a long time ago.
I had the accident recently.
The theme park opened in the early eighties.

We zijn lang geleden op vakantie geweest.
Ik heb het ongeluk onlangs gehad.
Het attractiepark ging begin jaren tachtig
open.

Stone 4
Iemand het weste wensen
I wish you all the best.
I wish you good luck!
Take care!
Best wishes!

Ik wens je het allerbeste.
Ik wens je veel succes!
Hou je taai!
Hartelijke groeten!

Stone 5
Iemand de groeten laten doen
Give my love to Peter.
Give my love to your dad.
Give my love to your friends.
Give my love to your parents.
Give my regards to Peter.
Give my regards to your dad.
Give my regards to your friends.
Give my regards to your parents.
Say hello to Peter.
Say hello to your dad.
Say hello to your friends.
Say hello to your parents.
Say hi to Peter.
Say hi to your dad.
Say hi to your friends.
Say hi to your parents.

Doe de hartelijke groeten aan Peter.
Doe de hartelijke groeten aan je vader.
Doe de hartelijke groeten aan je vrienden.
Doe de hartelijke groeten aan je ouders.
Doe de groeten aan Peter.
Doe de groeten aan je vader.
Doe de groeten aan je vrienden.
Doe de groeten aan je ouders.
Zeg Peter gedag van me.
Zeg je vader gedag van me.
Zeg je vrienden gedag van me.
Zeg je ouders gedag van me.
Groetjes aan Peter.
Groetjes aan je vader.
Groetjes aan je vrienden.
Groetjes aan je ouders.
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