Stepping Stones 3 basic – Chapter 2: Spooky Stories
Stone 5
Iemands interesse proberen te wekken:
Are you looking for afventure?
Yes, I am.
Are you afraid of monsters?
No, I’m not.
Do you like spooky stories?
Yes, we do.
Do you believe in ghosts
No, we don’t.
Have you ever seen a witch?
Yes, I have.
Have you ever heard about the Witchery
Tours?
No, I haven’t.

Ben jij op zoek naar avontuur?
Ja(, dat ben ik).
Ben jij bang voor monsters?
Nee(, dat ben ik niet).
Houden jullie van enge verhalen?
Ja(, dat doen we).
Geloven jullie in geesten?
Nee(, dat doen we niet).
Heb jij wel eens een heks gezien?
Ja(, dat heb ik).
Heb jij wel eens van the Witchery Tours
gehoord?
Nee(, dat heb ik niet).

Stone 6
Vragen naar meer bijzonderheden:
What kind of tours are you looking for?

Can you tell me a bit more about it?
Could you give me some more details?

Naar wat voor soort rondleidingen ben je op
zoek?
Voor welk soort monsters ben je bang?
In wat voor soort films is Gullermo
geïnteresseerd?
Kun je me er een beetje meer over vertellen?
Kunt u me wat meer details geven?

In het Engels staat het voorzetsel
achteraan in de zin.

In het Nederlands staat het voorzetsel
vooraan in de zin.

What kind of monsters are you afraid of?
What kind of films is Guillermo interested in?

Stone 7
Vragen stellen over een film…
en daarop antwoorden:
What’s the title of the film?
The title of the film is ‘The Ring’.
What’s the film about?
The film is about a serial killer.
What kind of film is it?
It’s a horror film.
Which actors are in it?
Naomi Watts and Martin Henderson are in
it.
Who is the main character?
Rachel is the main character.
Where is the film set?
The film is set in America.

Wat is de titel van de film?
De titel van de film is ‘The Ring’.
Waar gaat de film over?
De film gaat over een seriemoordenaar.
Wat voor soort film is het?
Het is een horrorfilm.
Welke acteurs spelen er in?
Naomi Watts en Martin Henderson spelen er
in.
Wie is de hoofdpersoon?
Rachel is de hoofdpersoon.
Waar speelt de film zich af?
De film speelt zich af in Amerika.
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Stone 8
Vragen wanneer iets gebeurde en
vertellen wanneer iets gebeurde:
What did you do last week?
I went to a fortune teller.
When did you meet?
We met almost a year ago.
Where did you go on Saturday?
I went into town with my sister.

Wat heb je vorige week gedaan?
Ik ben naar een waarzegger geweest.
Wanneer hebben jullie elkaar ontmoet?
We hebben elkaar bijna een jaar geleden
ontmoet.
Waar ben je zaterdag naar toe gegaan?
Ik ben de stad in gegaan met mijn zus.
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