
THEMA 3 BELLEN EN MAILEN
beginner

WOORD VERTALING BETEKENIS

aardig vriendelijk, sympathiek

de afspraak dat wat je afspreekt

al
dit woord gebruik je om uit te drukken dat iets 
eerder gebeurt dan je dacht

’s avonds tijdens de avond

bellen contact hebben met iemand door de telefoon

beter
dit is de overtreffende trap van ‘goed’, sterker dan 
goed

de brief een tekst op papier die je aan iemand stuurt

dan op die tijd, op dat moment in de toekomst

de datum dag, maand en jaar

de dochter het kind van iemand dat een meisje is

de dokter
iemand die ervoor gestudeerd heeft om zieke 
mensen beter te maken 

eerst vóór iets of iemand anders

de gemeente
een gebied dat bestuurd word door een 
burgemeester

het gesprek
de situatie dat twee of meer mensen met elkaar 
praten
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goed iets wat goed is, is juist of klopt

halen meenemen naar hier

de keer elk moment waarop iets gebeurt

komen een plaats bereiken

krijgen
iets ontvangen zonder dat je ervoor hoeft te 
betalen

laat verder in de tijd dan normaal is of dan je verwacht

luisteren met aandacht horen

makkelijk als iets weinig moeite of inspanning kost

’s middags tijdens de middag

moeilijk als iets veel moeite of inspanning kost

moeten nodig zijn, verplicht zijn

morgen de dag na vandaag

’s nachts tijdens de nacht

de ochtend
het deel van de dag tussen de nacht en de middag, 
het begin van de dag
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’s ochtends tijdens de ochtend

de opdracht een taak die iemand je geeft

de plaats ergens waar je kunt zijn, een plek

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

de rest dat wat overblijft of is overgebleven

samen bij elkaar of met elkaar

september de negende maand van het jaar

de sportdag
een dag waarop een school of bedrijf 
sportwedstrijden organiseert voor de eigen 
leerlingen of medewerkers

straks binnen korte tijd

sturen zorgen dat iemand iets krijgt

het te-laat-briefje
een briefje dat je nodig hebt als je te laat op school 
komt

de telefoon
een toestel om met iemand te praten die niet op 
dezelfde plaats is

het telefoonnummer
de reeks cijfers die je nodig hebt om iemand te 
bellen
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thuis in je eigen huis

de tijd dat wat je meet met een klok

uitleggen
vertellen hoe iets moet of hoe iets werkt, zodat 
iemand het begrijpt

het uur 60 minuten

vaak veel keer

vertellen zeggen

vervelend niet leuk, saai

weer nog een keer

willen voelen dat je iets graag zou hebben of doen

zeggen uitspreken wat je denkt

zelf in eigen persoon

ziek
je vervelend voelen omdat er iets met je lichaam 
niet helemaal goed is

zonder
dit woord gebruik je om te zeggen dat iets of 
iemand er niet bij is

de zoon het kind van iemand dat  een jongen is
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