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HOOFDSTUK 1

Inviting friends to a party
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt een uitnodiging lezen en begrijpen.1.

Je kunt reageren op een uitnodiging.2.

Je kunt een uitnodiging maken.3.

OPDRACHT 1
Vul het woordweb in met Engelse woorden.

EEN UITNODIGING

Op een uitnodiging staat altijd:
• de reden van het feest

Bijvoorbeeld een verjaardag.
• de datum, dag en tijd
• de plaats
• contactgegevens

Bijvoorbeeld een
telefoonnummer of
emailadres.
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OPDRACHT 2

Waarvoor is dit feestje?

verjaardag

trouwerij

wedstrijd

geslaagd

Wanneer is het feestje?

Voor wie is het feestje?

Welke informatie lees je nog meer in de uitnodiging?

1.

2.

3.

Welke informatie mis je in de uitnodiging?
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OPDRACHT 3
Bekijk de uitnodiging.

Vul in.

Reden van het feest

Datum

Tijdstip

Thema

Bijzonderheden

IEMAND UITNODIGEN

Deze zinnen gebruik je als je iemand uitnodigt of als je een uitnodiging krijgt.

AnswersQuestions

Yes, I would love to come to your party!
It will be so much fun!
Sorry, I cannot come on Saturday.

I’m having a party tomorrow.
Would you like to come?
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Sorry, I can’t. It’s my father’s birthday on
Saturday.
Sorry, I can’t. I already have tickets for a
concert on that day.
Thank you for the invitation.

Can you come to my party, please?

Volgorde in de zin
In het Engels komen plaats en tijd aan het einde van de zin.
Staan ze allebei in de zin? Dan komt de plaats voor de tijd.

Voorbeeld
He was at a party.
He was at a party last week.

OPDRACHT 4
Staan de woorden in de goede volgorde?
I am going to my cousin's birthday party next week. juist / onjuist
We have to leave at two o'clock the party. onjuist / juist
They were in a musical last week at school. onjuist / juist
Jack is reading a birthday party invitation in the kitchen. juist / onjuist
Schrijf de zinnen die niet juist zijn goed op.

OPDRACHT 5
Bekijk het bericht.

Schrijf een bericht waarin je zegt dat je niet
kunt komen.
Ben beleefd. Zeg ook waarom je niet kunt
komen.
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OPDRACHT 6
Alishia nodigt vriendinnen uit voor haar verjaardag.
Lees het gesprek en vul de zinnen aan.

Alishia: It is my birthday tomorrow!

And Would you like to come?

Britt: Thank you But sorry, I I have to

go to my brother's football finals.

Alishia: Ah, please come!Mymum is already decorating the living room.What about you, Christa,

can you come?

Christa: Yes, I

Alishia: So, Britt, can you cancel your brother's football final? Please...?

The party is going to be

Britt: I promise I will come to your party next year!

Alishia: Okay, it’s a deal!

Christa: And I will see you tomorrow!

Doe deze opdracht met 2 klasgenoten.
Oefen het gesprek. Let goed op de uitspraak. Geef elkaar tops en tips.
Wissel van rol.

OPDRACHT 7
Je krijgt een uitnodiging voor een feestje.

I’m having a party tomorrow. Would you like to come?

Bedank voor de uitnodiging in het Engels.

Zeg dat je graag zou willen komen.

Zeg dat het je spijt, maar dat je niet kunt. Want je moeder is morgen jarig.
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OPDRACHT 8
Maak een uitnodiging voor een schoolfeest. Schrijf de tekst in het Engels.
Bedenk een thema.
Zorg ervoor dat alle informatie die nodig is in je uitnodiging staat.

OPDRACHT 9
Leer de woorden: Engels - Nederlands en Nederlands - Engels.

WORDS

UitnodigingInvitation

UitnodigenTo invite

VierenTo celebrate

FeestParty
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VerjaardagBirthday

HuwelijksfeestWedding

SchoolfeestProm

VerrassingSurprise

ThemaTheme

KomenTo come

TelefoonnummerPhone number

AdresAddress

DatumDate

OPDRACHT 10
Dit hoofdstuk ging over vrienden uitnodigen.
Beoordeel jezelf.

Ik kan een uitnodiging lezen en begrijpen.1.

Ik kan reageren op een uitnodiging.2.

Ik kan een uitnodiging maken.3.

Oefenen
Wil je meer oefenen?
Ga naar de digitale leeromgeving.
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HOOFDSTUK 2

Talking about the weather
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt een weerbericht begrijpen.1.

Je kunt zeggen hoe het weer is.2.

OPDRACHT 1
Vul het woordweb in met Engelse woorden.

HET WEERBERICHT

In het weerbericht zie je pictogrammen.
Bij de pictogrammen passen deze woorden.

SunRain

SnowClouds
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StormFog

Deze zinnen gebruik je al je zegt hoe het weer is.

Deze zinnen gebruik je als je zegt hoe het weer zal zijn.
Bijvoorbeeld vanmiddag of morgen.
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OPDRACHT 2
Verbind het woord met het pictogram dat erbij hoort.

Rain

Sunny

Fog

Cloudy

Stormy

Snow

11

Talking about the weather


