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Aan de slag 
Direct aan de slag met de downloads behorend bij spel nummer 1 van de Engelse 

taal! Deze downloads bevatten het oefenmateriaal om de woorden en zinnen die op 

de kaarten staan nog beter te oefenen. Je gaat hiermee je basiskennis verankeren. 

Natuurlijk kun je het taalspel ook alleen met de kaarten spelen. Maar wil je net wat 

meer oefenen óf het spel uitbreiden dan kan dat met deze downloads.

Kijk ook eens bij de uitgebreide spelregels op welke manieren je het spel allemaal 

kunt spelen. 

Wat ontvang je bij deze downloads?

Spel nummer 1 bestaat uit:

• 4 werkwoorden

• Cijfers van 1 tot 10

• Dagen van de week

• Familiewoorden

Bewaarbladen
Je ontvangt ‘bewaarbladen’ van de werkwoorden en de cijfers & dagen. 

Hang deze bijvoorbeeld op, op een plek waar je vaak komt, zodat je de rijtjes kunt 

leren.

Controlebladen
De controlebladen gebruik je om jouw antwoorden te controleren op juistheid. 

Leer je talen

Downloads Basiskennis verankeren
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Oefenbladen
Voor elk onderdeel hebben wij tof oefenmateriaal gemaakt. Je leert de 

werkwoorden vervoegen en je vergroot je woordenschat. 

Het oefenmateriaal is per onderdeel als volgt opgebouwd:

1. Een overzicht Nederlands - Engels van de woorden en/of zinnen

2. Oefenblad Engels  van de woorden en/of zinnen

3. Oefenblad Nederlands van de woorden en/of zinnen

Spel tip!
Van alle losse woorden die gebruikt zijn op de kaarten ontvang je een 

overzicht “Alle woorden uit het spel” (zie pag.44). Ook hierbij ontvang je 

oefenbladen. 

Het is leuk om op deze lijst ‘random’ te oefenen. Dat wil zeggen ‘noem enkele 

cijfers op tussen 1 en 72 en schrijf van deze woorden de juiste vertaling op in het 

Nederlands en/of in het Engels. Zo oefen je de woorden door elkaar. Op deze manier 

kun je jezelf en/of elkaar overhoren.   

Wil je er wat meer snelheid in hebben? Neem er dan een zandloper bij. Degene die 

de meeste woorden goed heeft, wanneer de zandloper is uitgelopen, heeft 

gewonnen!

Leer je talen

Downloads Basiskennis verankeren

Veel succes!
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4 Werkwoorden op een rij

ZIJN TO BE HEBBEN TO HAVE

ik ben I am ik heb I have

jij bent you are jij hebt you have

hij is he is hij heeft he has

zij is she is zij heeft she has

het is it is het heeft it has

wij zijn we are wij hebben we have

jullie zijn you are jullie hebben you have

zij zijn they are zij hebben they have

MAKEN TO MAKE GAAN TO GO

ik maak I make ik ga I go

jij maakt you make jij gaat you go

hij maakt he makes hij gaat he goes

zij maakt she makes zij gaat she goes

het maakt it makes het gaat it goes

wij maken we make wij gaan we go

jullie maken you make jullie gaan you go

zij maken they make zij gaan they go
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één one

twee two

drie three

vier four

vijf five

zes six

zeven seven

acht eight

negen nine

tien ten

Cijfers 1 tot en met 10

Dagen van de week

maandag Monday

dinsdag Tuesday

woensdag Wednesday

donderdag Thursday

vrijdag Friday

zaterdag Saturday

zondag Sunday
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1 ik ben I am 17 ik maak I make

2 jij bent you are 18 jij maakt you make

3 hij is he is 19 hij maakt he makes

4 zij is she is 20 zij maakt she makes

5 het is it is 21 het maakt it makes

6 wij zijn we are 22 wij maken we make

7 jullie zijn you are 23 jullie maken you make

8 zij zijn they are 24 zij maken they make

9 ik heb I have 25 ik ga I go

10 jij hebt you have 26 jij gaat you go

11 hij heeft he has 27 hij gaat he goes

12 zij heeft she has 28 zij gaat she goes

13 het heeft it has 29 het gaat it goes

14 wij hebben we have 30 wij gaan we go

15 jullie hebben you have 31 jullie gaan you go

16 zij hebben they have 32 zij gaan they go

33 één one 53 broer brother

34 twee two 54 zus sister

35 drie three 55 opa grandpa

36 vier four 56 oma grandma

37 vijf five 57 tante aunt

38 zes six 58 oom uncle

39 zeven seven 59 neef nephew

40 acht eight 60 nicht cousin

41 negen nine 61 vriend friend

42 tien ten 62 vriendin friend

43 maandag Monday 63 jongen boy

44 dinsdag Tuesday 64 meisje girl

45 woensdag Wednesday 65 vrouw wife

46 donderdag Thursday 66 man husband

47 vrijdag Friday 67 dier animal

48 zaterdag Saturday 68 grappig funny

49 zondag Sunday 69 geweldig amazing

50 vader father 70 blij happy

51 moeder mother 71 ook too 

52 ouders parents 72 afspraak appointment

Alle woorden
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1 Ik ben gelukkig I am happy

2 Jij bent te laat You are late

3 Hij is heel grappig He is very funny

4 Zij is fantastisch She is fantastic

5 Het is te laat It is late

6 Wij zijn de grootouders We are the grandparents

7 Jullie zijn zo enthousiast You are so enthusiastic

8 Zij zijn beroemd They are famous

9 Ik heb leuke vrienden I have nice friends

10 Jij hebt een auto You have a car

11 Hij heeft veel vrienden He has many friends

12 Zij heeft een fiets She has a cycle

13 Het heeft geregend It has rained

14 Wij hebben een hond We have a dog

15 Jullie hebben een kat You have a cat

16 Zij hebben een verrassing They have a surprise

17 Ik maak dingen I make things

18 Jij maakt geluid You make noise

19 Hij maakt de lunch He makes lunch

20 Zij maakt een boterham She makes a sandwich

21 Het maakt geen verschil It makes no difference

22 Wij maken het ontbijt We make breakfast

23 Jullie maken kleding You make clothes

24 Zij maken lijstjes They make lists

25 Ik ga winkelen I go shopping

26 Jij gaat naar de sportschool You go to the gym

27 Hij gaat naar het werk He goes to work

28 Zij gaat naar haar vriendin She goes to her friend

29 Het gaat weg It goes away

30 Wij gaan iedere maand naar het theater We go to the theater every month

31 Jullie gaan naar school You go to school

32 Zij gaan samen op pad They go out together

33 Ik heb één vraag goed beantwoord I answered one question correctly

34 Jij hebt twee appels You have two apples

35 Hij gaat met drie vrienden op pad He is going out with three friends

36 Zij is vier jaar oud She is four years old

Alle zinnen
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37 Deze hond is vijf jaar This dog is five years old

38 Het is Kerstmis over zes dagen It's Christmas in six days' time

39 Jullie moeten om zeven uur thuis zijn You must be home by seven o’clock

40 Zij wonen op huisnummer acht They live at number eight

41 wij zijn negen jaar bevriend We have been friends for nine years

42 Zij zijn tien jaar getrouwd They have been married for ten years

43 Op maandag eten we spaghetti We eat spaghetti on Monday

44 Mijn oma komt iedere dinsdag op bezoek My grandma visits us every Tuesday

45 Ik ga woensdag naar de stad I go into town on Wednesday

46 Ik hoop donderdag iets van je te horen Hope to hear from you on Thursday

47 Wij gaan op vrijdagavonden naar de film We go to the cinema every Friday evening

48 Wij verhuizen zaterdag naar ons nieuwe huis We will move to our new house on Saturday

49 Zullen we zondag een wandeling gaan maken? Shall we go for a walk on Sunday?

50 Mijn vader heeft een mooie trui My father has a lovely sweater

51 Mijn moeder is heel erg lief My mother is very sweet

52 Mijn ouders zijn samen op vakantie My parents are on vacation together

53 Mijn broer draagt deze zware tas My brother carries this heavy bag

54 Mijn zus is drie jaar jonger dan ik ben My sister is three years younger than I am

55 Deze opa is de vader van mijn moeder This grandpa is my mother's father

56 Mijn oma bakt heerlijke taartjes My grandma bakes delicious cakes

57 Mijn tante is zangeres My aunt is a singer

58 Mijn oom heeft een mooie auto My uncle has a beautiful car

59 Mijn neef is de zoon van mijn broer My nephew is the son of my brother

60 Mijn nicht is de dochter van mijn oom My cousin is the daughter of my uncle

61 Hij is mijn beste vriend He is my best friend

62 Zij is mijn beste vriendin She is my best friend

63 Die jongen speelt heel goed voetbal That boy plays football very well

64 Dat meisje heeft een mooie jurk That girl has a nice dress

65 Mijn vrouw is lerares op deze school My wife is teacher at this school

66 Mijn man geeft bijles in wiskunde My husband is a math tutor

67 Ik hou heel erg van dieren I love animals very much

68 Hij vertelt zo'n grappig verhaal He is telling such a funny story

69 Dat is een geweldig pretpark That is an amazing theme park

70 Iedereen is heel erg blij met de prijs die ze 

gewonnen hebben

Everybody is very happy with the prizes they won

71 Dat denk ik ook I think so too

72 Kan ik een afspraak maken? Can I make an appointment?

Alle zinnen
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ZIJN TO BE HEBBEN TO HAVE

ik ben I am ik heb I have

jij bent you are jij hebt you have

hij is he is hij heeft he has

zij is she is zij heeft she has

het is it is het heeft it has

wij zijn we are wij hebben we have

jullie zijn you are jullie hebben you have

zij zijn they are zij hebben they have

MAKEN TO MAKE GAAN TO GO

ik maak I make ik ga I go

jij maakt you make jij gaat you go

hij maakt he makes hij gaat he goes

zij maakt she makes zij gaat she goes

het maakt it makes het gaat it goes

wij maken we make wij gaan we go

jullie maken you make jullie gaan you go

zij maken they make zij gaan they go

De 4 werkwoorden
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ZIJN HEBBEN

ik ben ik heb

jij bent jij hebt

hij is hij heeft

zij is zij heeft

het is het heeft

wij zijn wij hebben

jullie zijn jullie hebben

zij zijn zij hebben 

MAKEN GAAN

ik maak ik ga

jij maakt jij gaat

hij maakt hij gaat

zij maakt zij gaat

het maakt het gaat

wij maken wij gaan

jullie maken jullie gaan

zij maken zij gaan

De 4 werkwoorden oefenen
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TO BE TO HAVE

I am I have

you are you have

he is he has

she is she has

it is it has

we are we have

you are you have

they are they have

TO MAKE TO GO

I make I go

you make you go

he makes he goes

she makes she goes

it makes it goes

we make we go

you make you go

they make they go

De 4 werkwoorden oefenen
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1 ik ben I am

Ik ben gelukkig I am happy

2 jij bent you are

Jij bent te laat You are late

3 hij is he is

Hij is heel grappig He is very funny

4 zij is she is

Zij is fantastisch She is fantastic

5 het is it is

Het is te laat It is late

6 wij zijn we are

Wij zijn de grootouders We are the grandparents

7 jullie zijn you are

Jullie zijn zo enthousiast You are so enthusiastic

8 zij zijn they are

Zij zijn beroemd They are famous

Werkwoorden en zinnen - 1

Werkwoord: zijn Verb: to be
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9 ik heb I have

Ik heb leuke vrienden I have nice friends

10 jij hebt you have

Jij hebt een auto You have a car

11 hij heeft he has

Hij heeft veel vrienden He has many friends

12 zij heeft she has

Zij heeft een fiets She has a cycle

13 het heeft it has

Het heeft geregend It has rained

14 wij hebben we have

Wij hebben een hond We have a dog

15 jullie hebben you have

Jullie hebben een kat You have a cat

16 zij hebben they have

Zij hebben een verrassing They have a surprise

Werkwoorden en zinnen - 2

Werkwoord: hebben Verb: to have
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17 ik maak I make

Ik maak dingen I make things

18 jij maakt you make

Jij maakt geluid You make noise

19 hij maakt he makes

Hij maakt de lunch He makes lunch

20 zij maakt she makes

Zij maakt een boterham She makes a sandwich

21 het maakt it makes

Het maakt geen verschil It makes no difference

22 wij maken we make

Wij maken het ontbijt We make breakfast

23 jullie maken you make

Jullie maken kleding You make clothes

24 zij maken they make

Zij maken lijstjes They make lists

Werkwoorden en zinnen - 3

Werkwoord: maken Verb: to make
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25 ik ga I go

Ik ga winkelen I go shopping

26 jij gaat you go

Jij gaat naar de sportschool You go to the gym

27 hij gaat he goes

Hij gaat naar het werk He goes to work

28 zij gaat she goes

Zij gaat naar haar vriendin She goes to her friend

29 het gaat it goes

Het gaat weg It goes away

30 wij gaan we go

Wij gaan iedere maand naar het theater We go to the theater every month

31 jullie gaan you go

Jullie gaan naar school You go to school

32 zij gaan they go

Zij gaan samen op pad They go out together

Werkwoorden en zinnen - 4

Werkwoord: gaan Verb: to go
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1 ik ben

Ik ben gelukkig

2 jij bent

Jij bent te laat

3 hij is

Hij is heel grappig

4 zij is

Zij is fantastisch

5 het is

Het is te laat

6 wij zijn

Wij zijn de grootouders

7 jullie zijn

Jullie zijn zo enthousiast

8 zij zijn

Zij zijn beroemd

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-1”
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Werkwoorden oefenen

9 ik heb

Ik heb leuke vrienden

10 jij hebt

Jij hebt een auto

11 hij heeft

Hij heeft veel vrienden

12 zij heeft

Zij heeft een fiets

13 het heeft

Het heeft geregend

14 wij hebben

Wij hebben een hond

15 jullie hebben

Jullie hebben een kat

16 zij hebben 

Zij hebben een verrassing

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-2”
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Werkwoorden oefenen

17 ik maak

Ik maak dingen

18 jij maakt

Jij maakt geluid

19 hij maakt

Hij maakt de lunch

20 zij maakt

Zij maakt een boterham

21 het maakt

Het maakt geen verschil

22 wij maken

Wij maken het ontbijt

23 jullie maken

Jullie maken kleding

24 zij maken

Zij maken lijstjes

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-3”
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Werkwoorden oefenen

  
Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-4”

25 ik ga

Ik ga winkelen

26 jij gaat

Jij gaat naar de sportschool

27 hij gaat

Hij gaat naar het werk

28 zij gaat

Zij gaat naar haar vriendin

29 het gaat

Het gaat weg

30 wij gaan

Wij gaan iedere maand naar het theater 

31 jullie gaan

Jullie gaan naar school

32 zij gaan

Zij gaan samen op pad
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1 I am

I am happy

2 you are

You are late

3 he is

He is very funny

4 she is

She is fantastic

5 it is

It is late

6 we are

We are the grandparents

7 you are

You are so enthusiastic

8 they are

They are famous

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-1”



©
Q
u
ib
o
b
a

www.quiboba.nl

Werkwoorden oefenen

9 I have

I have nice friends

10 you have

You have a car

11 he has

He has many friends

12 she has

She has a cycle

13 it has

It has rained

14 we have

We have a dog

15 you have

You have a cat

16 they have

They have a surprise

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-2”
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Werkwoorden oefenen

17 I make

I make things

18 you make

You make noise

19 he makes

He makes lunch

20 she makes

She makes a sandwich

21 it makes

It makes no difference

22 we make

We make breakfast

23 you make

You make clothes

24 they make

They make lists

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-3”
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Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-4”

25 I go

I go shopping

26 you go

You go to the gym

27 he goes

He goes to work

28 she goes

She goes to her friend

29 it goes

It goes away

30 we go

We go to the theater every month

31 you go

You go to school

32 they go

They go out together
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FAIRE GOED FOUT 

“Oefen je eigen lijstje!”

FAIRE 

DE VERTALING 
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33 één one

Ik heb één vraag goed beantwoord I answered one question correctly

34 twee two

Jij hebt twee appels You have two apples

35 drie three

Hij gaat met drie vrienden op pad He is going out with three friends

36 vier four

Zij is vier jaar oud She is four years old

37 vijf five

Deze hond is vijf jaar This dog is five years old

38 zes six

Het is Kerstmis over zes dagen It's Christmas in six days' time

39 zeven seven

Jullie moeten om zeven uur thuis zijn You must be home by seven o’clock

40 acht eight

Zij wonen op huisnummer acht They live at number eight

41 negen nine

wij zijn negen jaar bevriend We have been friends for nine years

42 tien ten

Zij zijn tien jaar getrouwd They have been married for ten years

Cijfers 1 - 10
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Cijfers oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Cijfers 1-10”

33 één

Ik heb één vraag goed beantwoord

34 twee

Jij hebt twee appels

35 drie

Hij gaat met drie vrienden op pad

36 vier

Zij is vier jaar oud

37 vijf

Deze hond is vijf jaar

38 zes

Het is Kerstmis over zes dagen

39 zeven

Jullie moeten om zeven uur thuis zijn

40 acht 

Zij wonen op huisnummer acht

41 negen

wij zijn negen jaar bevriend

42 tien

Zij zijn tien jaar getrouwd
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Cijfers oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Cijfers 1-10”

33 one

I answered one question correctly

34 two

You have two apples

35 three

He is going out with three friends

36 four

She is four years old

37 five

This dog is five years old

38 six

It's Christmas in six days' time

39 seven

You must be home by seven o’clock

40 eight

They live at number eight

41 nine

We have been friends for nine years

42 ten

They have been married for ten years



©
Q
u
ib
o
b
a

www.quiboba.nl

43 maandag Monday

Op maandag eten we spaghetti We eat spaghetti on Monday

44 dinsdag Tuesday

Mijn oma komt iedere dinsdag op bezoek My grandma visits us every Tuesday

45 woensdag Wednesday

Ik ga woensdag naar de stad I go into town on Wednesday

46 donderdag Thursday

Ik hoop donderdag iets van je te horen Hope to hear from you on Thursday

47 vrijdag Friday

Wij gaan op vrijdagavonden naar de film We go to the cinema every Friday evening

48 zaterdag Saturday

Wij verhuizen zaterdag naar ons nieuwe huis We will move to our new house on Saturday

49 zondag Sunday

Zullen we zondag een wandeling gaan 

maken?

Shall we go for a walk on Sunday?

Dagen van de week

In het Engels schrijf je de dagen 
van de week met een hoofdletter!
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Dagen van de week oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Dagen van de week”

43 maandag

Op maandag eten we spaghetti

44 dinsdag

Mijn oma komt iedere dinsdag op bezoek

45 woensdag

Ik ga woensdag naar de stad

46 donderdag

Ik hoop donderdag iets van je te horen

47 vrijdag

Wij gaan op vrijdagavonden naar de film

48 zaterdag

Wij verhuizen zaterdag naar ons nieuwe huis

49 zondag

Zullen we zondag een wandeling gaan 

maken?
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Dagen van de week oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Dagen van de week”

43 Monday

We eat spaghetti on Monday

44 Tuesday

My grandma visits us every Tuesday

45 Wednesday

I go into town on Wednesday

46 Thursday

Hope to hear from you on Thursday

47 Friday

We go to the cinema every Friday evening

48 Saturday

We will move to our new house on Saturday

49 Sunday

Shall we go for a walk on Sunday?
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zaterdag Saturday

one één

acht eight

Sunday zondag

woensdag Wednesday

zes six

drie three

vier four

dinsdag Tuesday

Friday vrijdag

vijf five

nine negen

donderdag Thursday

zeven seven

maandag Monday

twee two

tien ten

Cijfers & dagen random
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zaterdag

one

acht 

Sunday

woensdag

zes

drie

vier

dinsdag

Friday

vijf

nine

donderdag

zeven

maandag

twee

tien

Cijfers & dagen random oefenen
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Cijfers & dagen random oefenen

Saturday

één

eight

zondag

Wednesday

six

three

four

Tuesday

vrijdag

five

negen

Thursday

seven

Monday

two

ten
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Woorden
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50 vader father

Mijn vader heeft een mooie trui My father has a lovely sweater

51 moeder mother

Mijn moeder is heel erg lief My mother is very sweet

52 ouders parents

Mijn ouders zijn samen op vakantie My parents are on vacation together

53 broer brother

Mijn broer draagt deze zware tas My brother carries this heavy bag

54 zus sister

Mijn zus is drie jaar jonger dan ik ben My sister is three years younger than I am

55 opa grandpa

Deze opa is de vader van mijn moeder This grandpa is my mother's father

56 oma grandma

Mijn oma bakt heerlijke taartjes My grandma bakes delicious cakes

57 tante aunt

Mijn tante is zangeres My aunt is a singer

58 oom uncle

Mijn oom heeft een mooie auto My uncle has a beautiful car

59 neef nephew

Mijn neef is de zoon van mijn broer My nephew is the son of my brother

60 nicht cousin

Mijn nicht is de dochter van mijn oom My cousin is the daughter of my uncle

61 vriend friend

Hij is mijn beste vriend He is my best friend

Woorden
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62 vriendin friend

Zij is mijn beste vriendin She is my best friend

63 jongen boy

Die jongen speelt heel goed voetbal That boy plays football very well

64 meisje girl

Dat meisje heeft een mooie jurk That girl has a nice dress

65 vrouw wife

Mijn vrouw is lerares op deze school My wife is teacher at this school

66 man husband

Mijn man geeft bijles in wiskunde My husband is a math tutor

67 dier animal

Ik hou heel erg van dieren I love animals very much

68 grappig funny

Hij vertelt zo'n grappig verhaal He is telling such a funny story

69 geweldig amazing

Dat is een geweldig pretpark That is an amazing theme park

70 blij happy

Iedereen is heel erg blij met de prijs die ze 

gewonnen hebben

Everybody is very happy with the prizes 

they won

71 ook too 

Dat denk ik ook I think so too

72 afspraak appointment

Kan ik een afspraak maken? Can I make an appointment?

Woorden
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50 vader

Mijn vader heeft een mooie trui

51 moeder

Mijn moeder is heel erg lief

52 ouders

Mijn ouders zijn samen op vakantie

53 broer

Mijn broer draagt deze zware tas

54 zus

Mijn zus is drie jaar jonger dan ik ben

55 opa

Deze opa is de vader van mijn moeder

56 oma

Mijn oma bakt heerlijke taartjes

57 tante

Mijn tante is zangeres

58 oom

Mijn oom heeft een mooie auto

59 neef

Mijn neef is de zoon van mijn broer

60 nicht

Mijn nicht is de dochter van mijn oom

61 vriend

Hij is mijn beste vriend

Woorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Woorden”
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62 vriendin

Zij is mijn beste vriendin

63 jongen

Die jongen speelt heel goed voetbal

64 meisje

Dat meisje heeft een mooie jurk

65 vrouw

Mijn vrouw is lerares op deze school

66 man

Mijn man geeft bijles in wiskunde

67 dier

Ik hou heel erg van dieren

68 grappig

Hij vertelt zo'n grappig verhaal

69 geweldig

Dat is een geweldig pretpark

70 blij

Iedereen is heel erg blij met de prijs die ze 

gewonnen hebben

71 ook 

Dat denk ik ook

72 afspraak

Kan ik een afspraak maken?

Woorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Woorden”
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50 father

My father has a lovely sweater

51 mother

My mother is very sweet

52 parents

My parents are on vacation together

53 brother

My brother carries this heavy bag

54 sister

My sister is three years younger than I am

55 grandpa

This grandpa is my mother's father

56 grandma

My grandma bakes delicious cakes

57 aunt

My aunt is a singer

58 uncle

My uncle has a beautiful car

59 nephew

My nephew is the son of my brother

60 cousin

My cousin is the daughter of my uncle

61 friend

He is my best friend

Woorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Woorden”
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62 friend

She is my best friend

63 boy

That boy plays football very well

64 girl

That girl has a nice dress

65 wife

My wife is teacher at this school

66 husband

My husband is a math tutor

67 animal

I love animals very much

68 funny

He is telling such a funny story

69 amazing

That is an amazing theme park

70 happy

Everybody is very happy with the prizes 

they won

71 too 

I think so too

72 appointment

Can I make an appointment?

Woorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Woorden”
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1 ik ben I am 17 ik maak I make

2 jij bent you are 18 jij maakt you make

3 hij is he is 19 hij maakt he makes

4 zij is she is 20 zij maakt she makes

5 het is it is 21 het maakt it makes

6 wij zijn we are 22 wij maken we make

7 jullie zijn you are 23 jullie maken you make

8 zij zijn they are 24 zij maken they make

9 ik heb I have 25 ik ga I go

10 jij hebt you have 26 jij gaat you go

11 hij heeft he has 27 hij gaat he goes

12 zij heeft she has 28 zij gaat she goes

13 het heeft it has 29 het gaat it goes

14 wij hebben we have 30 wij gaan we go

15 jullie hebben you have 31 jullie gaan you go

16 zij hebben they have 32 zij gaan they go

33 één one 53 broer brother

34 twee two 54 zus sister

35 drie three 55 opa grandpa

36 vier four 56 oma grandma

37 vijf five 57 tante aunt

38 zes six 58 oom uncle

39 zeven seven 59 neef nephew

40 acht eight 60 nicht cousin

41 negen nine 61 vriend friend

42 tien ten 62 vriendin friend

43 maandag Monday 63 jongen boy

44 dinsdag Tuesday 64 meisje girl

45 woensdag Wednesday 65 vrouw wife

46 donderdag Thursday 66 man husband

47 vrijdag Friday 67 dier animal

48 zaterdag Saturday 68 grappig funny

49 zondag Sunday 69 geweldig amazing

50 vader father 70 blij happy

51 moeder mother 71 ook too 

52 ouders parents 72 afspraak appointment

Alle woorden uit spel 1
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Alle woorden uit spel 1 oefenen

1 ik ben 17 ik maak

2 jij bent 18 jij maakt

3 hij is 19 hij maakt

4 zij is 20 zij maakt

5 het is 21 het maakt

6 wij zijn 22 wij maken

7 jullie zijn 23 jullie maken

8 zij zijn 24 zij maken

9 ik heb 25 ik ga

10 jij hebt 26 jij gaat

11 hij heeft 27 hij gaat

12 zij heeft 28 zij gaat

13 het heeft 29 het gaat

14 wij hebben 30 wij gaan

15 jullie hebben 31 jullie gaan

16 zij hebben 32 zij gaan

33 één 53 broer

34 twee 54 zus

35 drie 55 opa

36 vier 56 oma

37 vijf 57 tante

38 zes 58 oom

39 zeven 59 neef

40 acht 60 nicht

41 negen 61 vriend

42 tien 62 vriendin

43 maandag 63 jongen

44 dinsdag 64 meisje

45 woensdag 65 vrouw

46 donderdag 66 man

47 vrijdag 67 dier

48 zaterdag 68 grappig

49 zondag 69 geweldig

50 vader 70 blij

51 moeder 71 ook 

52 ouders 72 afspraak
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Alle woorden uit spel 1 oefenen

1 I am 17 I make

2 you are 18 you make

3 he is 19 he makes

4 she is 20 she makes

5 it is 21 it makes

6 we are 22 we make

7 you are 23 you make

8 they are 24 they make

9 I have 25 I go

10 you have 26 you go

11 he has 27 he goes

12 she has 28 she goes

13 it has 29 it goes

14 we have 30 we go

15 you have 31 you go

16 they have 32 they go

33 one 53 brother

34 two 54 sister

35 three 55 grandpa

36 four 56 grandma

37 five 57 aunt

38 six 58 uncle

39 seven 59 nephew

40 eight 60 cousin

41 nine 61 friend

42 ten 62 friend

43 Monday 63 boy

44 Tuesday 64 girl

45 Wednesday 65 wife

46 Thursday 66 husband

47 Friday 67 animal

48 Saturday 68 funny

49 Sunday 69 amazing

50 father 70 happy

51 mother 71 too 

52 parents 72 appointment
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Je bent aan het einde gekomen van de OEFENMATERIALEN behorend 
bij SPEL nummer 1 van de Engelse taal. 

Wil je nóg meer je taalkennis ontwikkelen van de Engelse taal? 
Neem dan eens een kijkje in onze shop

Wij wensen jou heel veel succes met het oefenen! Beluister óók de 
podcast voor de juiste uitspraak. 

www.quiboba.nl

Copyright: Deze download is enkel voor eigen gebruik. Niets uit deze download mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van QUIBOBA. 

Op deze QUIBOBA methode berust copyright. Het spel, de werkwijze, de podcasts en de 
templates zijn auteursrechterlijk beschermd en eigendom van QUIBOBA.

https://shop.quiboba.nl/
http://www.quiboba.nl


Heel veel  succes!

Good luck!

PS: Heb je vragen? 

Mail ons dan op support@quiboba.nl

mailto:support%40quiboba.nl?subject=Vraag%20over%20podcast%20bij%20taalspel

