
THEMA 12 VRIJE TIJD
beginner

WOORD VERTALING BETEKENIS

af
dit woord gebruik je om uit te drukken dat iets of 
iemand ergens vandaan gaat of naar beneden gaat

afspreken
tegen elkaar zeggen wat er gaat gebeuren, en dat 
ook doen

anderhalf één en een half

de avond het deel van de dag tussen de middag en de nacht

de baan het werk dat je doet voor geld

de bal een rond voorwerp waarmee je kunt spelen

bellen contact hebben met iemand door de telefoon

bijna net niet helemaal

de cake zachte koek die je moet snijden

daarmee met dat wat zojuist genoemd is 

dansen je lichaam bewegen op de maat van de muziek

doen uitvoeren, in actie komen

de familie de mensen die door geboorte bij elkaar horen

fietsen op een fiets rijden

de frisdrank een drankje zonder alcohol
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gaan naar een andere plaats bewegen

gebeuren werkelijkheid worden, plaatsvinden

het gebied een stuk land

geel een lichte kleur, de kleur van een citroen

heerlijk erg lekker, heel fijn

de hobby iets wat je graag doet in je vrije tijd

de interesse aandacht voor iets of iemand

interviewen
vragen stellen waarop iemand anders antwoord 
geeft

het jaar
een periode van twaalf maanden: van januari tot 
en met december

de kast een meubel om dingen in te bewaren

de kleren
de dingen die je aantrekt, bijvoorbeeld een broek 
of een jas

het koekje
een kleine koek die vaak bij de thee of de koffie 
wordt gegeten

het kwart een vierde deel

de leraar iemand die les geeft

de lerares een vrouwelijke leraar
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lijken een bepaalde indruk geven

de naam
het woord waarmee je zegt hoe iemand of iets 
heet

niets geen enkel ding

opnieuw nog een keer

het plaatje een foto of een tekening

het plan dat wat je wilt doen of gaat doen

plannen
bepalen wat je gaat doen, hoe je het gaat doen en 
wanneer je het gaat doen

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

regelen zorgen dat iets gebeurt

rondkijken om je heen kijken

de sportbroek een broek om in de sporten

springen
met kracht omhooggaan, waarbij je benen los van 
de grond komen

sturen zorgen dat iemand iets krijgt

het succes een goed resultaat

de taak de opdracht of het werk dat je moet doen
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de taart zoet gebakken lekkers, vaak rond

de tip een korte, goede raad

uitslapen  's morgens lang blijven slapen

het verslag
een verhaal over hoe iets gegaan is, of wat er 
gebeurd is, vaak op papier

de vrije tijd
de tijd waarin je niet naar je werk of naar school 
hoeft

de waterbed een bed met een matras gevuld met water

de wedstrijd
een spel voor twee of meer mensen, waarbij 
iemand wint

welk
dit woord gebruik je om te vragen wie of wat 
iemand precies bedoelt

willen voelen dat je iets graag zou hebben of doen
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