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achteraf nadat iets is afgelopen

actief veel doen of bewegen

afgelopen een periode direct vóór het nu

afhankelijk bepaald of geregeld door iets of iemand anders

afsluiten aan het einde doen, besluiten

de afwas
de borden, vorken, lepels, enz. die je na het eten 
moet schoonmaken

bedenken een idee krijgen, verzinnen 

beseffen goed begrijpen

het blik
een voorwerp van dun metaal, meestal gevuld met 
eten of drinken

daarom om die reden

dankzij na dit woord noem je de oorzaak van iets positiefs

discussiëren
een gesprek voeren waarbij iedereen zijn mening 
geeft

dom
iemand die dom is, maakt fouten en is niet 
verstandig

echter
dit woord gebruik je om een tegenstelling uit te 
drukken; maar

het gedrag hoe je doet
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gegeven een feit dat bekend is, informatie

gelukkig
dit woord gebruik je om te zeggen dat je blij bent 
dat iets gebeurt

het gram een maat voor hoe zwaar iets is

helaas jammer; dit zeg je wanneer je spijt hebt

helpen iets voor iemand doen 

de hoeveelheid
een woord dat je gebruikt voor iets waarvan je niet 
precies weet wat het aantal is 

interviewen
vragen stellen waarop iemand anders antwoord 
geeft

de jeugd de jonge mensen

de kilo een gewicht van 1000 gram

kosten voor een bepaald bedrag te koop zijn

laatst
op de laatste persoon of het laatste ding volgt niets 
of niemand meer

de leeftijd het aantal jaar dat je al leeft

de mentor
iemand die leerlingen en studenten helpt bij hun 
studie

merken zien, horen, ruiken of voelen hoe iets is

mogelijk iets wat mogelijk is, kan gebeuren of kun je doen
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onbekend als je niet weet wat of wie het is

ontdekken te weten komen wat nog niet bekend was

overal op alle plaatsen

het personeel de mensen die bij een bedrijf of instelling werken

het pond een gewicht van 500 gram

roken
de rook van een sigaret, sigaar of pijp inademen en 
uitademen

schrikken plotseling bang worden door iets wat er gebeurt

slaan iets hard raken met je open hand

snoepen zoete dingen eten

de spanning
het gevoel dat je hebt als je zenuwachtig bent over 
iets dat gaat gebeuren

spijt hebben van
het gevoel dat je hebt als je iets hebt gedaan wat je 
niet had moeten doen

de stoep
een pad naast de weg om op te lopen, meestal iets 
hoger dan de weg

stom niet leuk

het stoplicht
een paal langs de weg met een rood, oranje en 
groen licht, dat laat weten of je moet stoppen of 
mag rijden

het strafwerk
werk dat je moet doen omdat je iets hebt gedaan 
wat niet mag
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streng
als iemand wil dat anderen zich aan de regels 
houden en snel straft

sturen zorgen dat iemand iets krijgt

tot en met tot en inclusief het laatste tijdstip

het totaal alles bij elkaar; alle getallen of bedragen samen

verantwoordelijk
de verantwoordelijke persoon moet de schuld 
krijgen als er iets fout gaat

verschrikkelijk heel erg vervelend

vertellen zeggen

volgend wat erna komt

het wachtwoord
een geheim woord dat je nodig hebt om te worden 
toegelaten

weggooien iets verwijderen wat je niet meer wilt hebben

de werkstraf
verplicht en zonder loon te krijgen werken, omdat 
je iets gedaan hebt wat niet mocht

zogenaamd met die naam

het zwerfafval
het afval dat mensen op straat of in de natuur 
hebben gegooid
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