Stepping Stones 2 kgt – Chapter 3: Time to Kill
Stone 10
Vragen stellen over tv-programma’s en
daarop reageren:
What's on this morning?
A documentary.
What’s on tonight?
What’s on at 5.30 pm?
See for yourself.
What’s on after this programme?
I don't know.
What’s on next?
What are you watching?
When's Newsround on?
At 6.30 on Wednesdays.
When’s The Weakest Link on TV?
At 5.15 every afternoon.
When’s the news?
At 9.00 this morning.

Wat is er vanmorgen op tv?
Een documentaire.
Wat is er vanavond op tv?
Wat is er om half 6 vanavond op tv?
Kijk zelf maar.
Wat is er na dit programma op tv?
Ik weet het niet.
Wat is er hierna op tv?
Waar kijk je naar?
Wanneer is Newsround op tv?
Om half 7 op woensdag.
Wanneer is The Weakest Link op tv?
Om kwart over 5 elke middag.
Wanneer is het nieuws?
Om 9 uur vanmorgen.

Stone 11
Vragen hoe laat het is:
What time is it? / What's the time?
Do you know what time it is?
Zeggen hoe laat het is:
It's four o'clock.
It's three minutes past four.
It's (a) quarter past four.
It's twenty-six minutes past four.
It's half past four (half four).
It's twenty minutes to five.
It's (a) quarter to five.
It's one minute to five.
It's 11.40 am (eleven forty am).
It's 3.15 pm (three fifteen pm).

Hoe laat is het?
Weet je hoe laat het is?
Het is vier uur.
Het is drie minuten over vier.
Het is kwart over vier.
Het is zesentwintig minuten over vier.
Het is half vijf.
Het is twintig minuten voor vijf.
Het is kwart voor vijf.
Het is één minuut voor vijf.
Het is 11.40 ('s ochtends).
Het is 3.15 ('s middags).

Stone 12
Zeggen hoe lang iets al geldt:
I have boarded since the 1990s.
Ik skateboard sinds de negentiger jaren.
We have lived here over the past eight years. We hebben hier in de afgelopen acht jaar
gewoond.
My parents have worked here for three years. Mijn ouders werken hier al drie jaar.
She has played volleyball since 2001.
Zij volleybalt sinds 2001.
I have always liked roller skating.
Ik heb rolschaatsen altijd leuk gevonden.
They have never played basketball.
Zij hebben nog nooit gebasketbald.
My father has always loved reading.
Mijn vader heeft altijd van lezen gehouden.
We have played volleyball for three years.
Wij volleyballen al drie jaar.
I have worked here since 2001.
Ik werk hier al sinds 1981.
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My parents have lived here over the past
eight years.
I have lived here for three years.
I have never liked roller skating.
My father has always liked basketball.

Mijn ouders hebben hier in de afgelopen acht
jaar gewoond.
Ik woon hier al drie jaar.
Ik heb rolschaatsen nooit leuk gevonden.
Mijn vader heeft basketbal altijd leuk
gevonden.

Stone 13
Vragen of je iets mag en daarop
reageren:
Can I watch Top of the Pops?
Yes, you can.
Could we go and get a video?
Yes, of course.
Could we get some fish and chips?
No, you can't.
Could I have the remote control?
Of course not.
Could we go to the cinema?
Could I eat this cake?

Mag ik Top of the Pops kijken?
Ja, dat mag je.
Mogen we een video gaan halen?
Ja, natuurlijk.
Mogen we wat vis en patat halen?
Nee, dat mag je niet.
Mag ik de afstandsbediening hebben?
Natuurlijk niet.
Mogen we naar de bioscoop?
Mag ik deze cake opeten?

Stone 14
Bezwaren maken
I don't want you to stay up late.
I don't want you to go to the party.
I don't want you to watch The Simpsons.
I don't want you to go on holiday with them.
I think that's a bad idea.
Don't do that, please.
I'm dead against it.

Ik wil niet dat je laat opblijft.
Ik wil niet dat je naar het feestje gaat.
Ik wil niet dat je naar The Simpsons kijkt.
Ik wil niet dat je met hen op vakantie gaat.
Volgens mij is dat een slecht idee.
Doe dat niet, alsjeblieft.
Ik ben er heel erg op tegen.
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