
THEMA 11 REGELS EN STRAF
beginner

WOORD VERTALING BETEKENIS

ander niet hetzelfde ding, niet dezelfde persoon

bedoelen duidelijk maken wat je wilt zeggen

het beetje een kleine hoeveelheid, een klein deel

begrijpen weten wat iets betekent of wat iemand bedoelt

bespreken praten over iets

betalen geld geven om iets te kopen

de betekenis de inhoud van iets, wat iemand met iets bedoelt

de boete een straf die eruit bestaat dat je geld moet betalen

controleren kijken of iets goed is

daar op die plaats

denken je hersens laten werken

dus
dit woord gebruik je als iets een logisch gevolg is 
van iets anders

een paar een aantal

eens als je dezelfde mening hebt, als je iets goed vind
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eigenlijk zoals het echt is

extra meer dan normaal

geen niet één, niet

goedmaken zorgen dat iets wat fout gegaan is, weer goed komt

gooien
iets met je hand of arm hard van je  je af bewegen, 
zodat het ergens anders terechtkomt

grappig als je om iets moet lachen

de grond de bodem waar we op staan

hard heel erg; met moeite

hoog ver boven de grond

houden bewaren wat je hebt of krijgt

het idee een gedachte over iets, een plan

kloppen
met je vingers of hand tegen iets aan tikken, om 
een geluid te maken

krijgen
iets ontvangen zonder dat je ervoor hoeft te 
betalen

leeg als er niets of niemand in zit
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leren zorgen dat je iets weet of kunt

maar dit woord gebruik je in een tegenstelling

mogen toestemming hebben

het moment een korte tijd

de opdracht een taak die iemand je geeft

de pagina een blad van een boek, krant of tijdschrift

pakken met je handen nemen

het papier
materiaal waarop je kunt schrijven en waarvan 
bijvoorbeeld boeken zijn gemaakt

de politie
de mensen die ervoor zorgen dat iedereen zich aan 
de wet houdt en dat het veilig is in het land

het probleem
een moeilijke vraag of situatie die je niet meteen 
kunt oplossen

de prullenbak een bak om dingen in weg te gooien

de reden
het antwoord op de vraag waarom je iets doet of 
waarom iets gebeurt

de regel een zin waarin staat wat je wel of niet mag doen

regelen zorgen dat iets gebeurt
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de situatie hoe iets is, de toestand

de straf
een vervelende maatregel als iemand iets heeft 
gedaan wat niet mag

straffen
een vervelende maatregel opleggen, wanneer 
iemand iets heeft gedaan wat niet mag

toch ondanks dat

tussen met aan beide kanten iets of iemand

vaak veel keer

verdienen geld krijgen voor het werk dat je doet

vragen iets zeggen met als doel een antwoord te krijgen

de weg de route

de winkel een gebouw waar je dingen kunt kopen

zitten op je billen rusten
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