Stepping Stones 3 kgt – Chapter 4: It’s A Crime
Stone 12
Een beschrijving van iemand geven:
She has a scar on her arm.
The girl had a tattoo on her shoulder.
She has a pointed nose.
The girl had blue eyes.
She has fair hair.
He is holding a gun.
The bankrobber was carrying a knife.
He is wearing jeans and trainers.
The bankrobber was wearing a baseballcap.
He is tall.
The bankrobber was small.
The suspect looked nervous.
The suspect looked afraid.

Ze heeft een litteken op haar arm.
Het meisje had een tatoeage op haar
shouder.
Ze heeft een puntvormige neus.
Het meisje had blauwe ogen.
Ze heeft blonde haren.
Hij houdt een vuurwapen vast.
De bankrover droeg een mes bij zich.
Hij draagt een spijkerbroek en
sportschoenen.
De bankrover droeg een baseballpet.
Hij is lang.
De bankrover was klein.
De verdachte zag er zenuwachtig uit.
De verdachte zag er bang uit.

Stone 13
Iemand advies geven:
You could go to the police
You should call the security guards.
You could tell your teacher about it.
You should not fight like that.
If I were you, I would choose other friends.
If I were you, I would not do that again.
Why don’t you put your money in a safe?
Why don’t you talk to your parents?

Je zou naar de politie kunnen gaan.
Je zou de beveiligingsbeambten moeten
bellen.
Je zou je docent er over kunnen vertellen.
Je moet niet zo ruziemaken.
Als ik jou was, zou ik andere vrienden kiezen.
Als ik jou was, zou ik dat niet weer doen.
Waarom stop je je geld niet in een kluis?
Waarom praat je niet met je ouders?

Stone 14
Vragen stellen in een interview en

hierop reageren:

Good afternoon. Can I ask you some
questions?

Goedemiddag. Mag ik je wat vragen stellen?

What do you think of grafitti?

Wat vind je van graffiti?

What do you think of youth crime?

Wat vind je van jeugdcriminaliteit?

What do you mean by that?
Why do you like police series?

Wat bedoel je daarmee?
Waarom houd je van politieseries?

Good afternoon. Yes, of course.
I think graffiti is a form of art.

I don’t think criminals under 16 should be in
prison.
I like police series because I think they are
exciting.
I like police series because I am interested in
fighting crime.

Goedemiddag. Ja, natuurlijk.
Ik vind graffiti een vorm van kunst.

Ik vind niet dat misdagers onder de 16 in de
gevangenis zouden moeten zitten.

Ik houd van politieseries omdat ik ze
spannend vind.
Ik houd van politieseries omdat ik
geïnteresseerd ben in misdaadbestrijding.

When did you finish school?

Wanneer was je klaar met school?

Which programme do you like better,
Crimewatch or Criminal Bloopers?

Welk programma vind je leuker, Crimewatch
of Criminal Bloopers?

I finished school two years ago.

Crimewatch is my favourite programme.

Ik was twee jaar geleden klaar met school.

Crimewatch is mijn favoriete programma.

