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beginner

WOORD VERTALING BETEKENIS

aardig aangenaam, prettig, geeft je een goed gevoel

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

bang
iemand die bang is, heeft het gevoel dat er iets 
vervelends kan gebeuren

de beurt de keer dat je iets mag doen

chatten
via de computer of je telefoon korte berichtjes naar 
elkaar sturen, die direct in beeld verschijnen

de dag de periode dat het licht is

denken je hersens laten werken, een mening hebben

dragen (van kleren) (kleren) aanhebben

durven de moed hebben

gemakkelijk als je er weinig moeite voor hoeft te doen

het gevoel iets wat je voelt

hard heel erg

hopen wensen dat iets wat je wilt gaat gebeuren
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het idee een gedachte over iets, een plan

iemand versieren
je best doen zodat iemand je leuk vindt en je 
vriend of vriendin wil worden en/of seks met je wil

de jongen
een nog niet volwassen persoon van het mannelijk 
geslacht

kennen weten wie, wat of hoe iets of iemand is

lachen
een vrolijk geluid maken waardoor andere mensen 
merken dat je iets heel leuk of grappig vindt

lang een hele tijd

de maand
een twaalfde deel van een jaar, bijvoorbeeld 
januari, februari, maart, enz.

de mens de persoon

merken zien, horen, ruiken of voelen hoe iets is

misschien
dit woord gebruik je als iets zou kunnen, maar niet 
zeker is

niemand geen enkele persoon

de persoon de mens als individu

de pijn een vervelend gevoel in je lichaam
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het probleem
een moeilijke vraag of situatie die je niet meteen 
kunt oplossen

raar niet gewoon, vreemd, anders dan je verwacht

snappen begrijpen

stiekem als iets geheim is en niemand het mag weten

verkering hebben
het contact tussen twee mensen die verliefd op 
elkaar zijn

verlegen
bang en onzeker zijn als er onbekende mensen in 
de buurt zijn

verliefd
als je iemand heel erg leuk vindt en je graag bij die 
persoon wil zijn

volgen in dezelfde richting gaan als iemand of iets

de vriend
een jongen of man die je leuk vindt en met wie je 
een bepaalde relatie hebt

de vriendin
een meisje of vrouw die je leuk vindt en met wie je 
een bepaalde relatie hebt

het vriendinnetje een meisje waarmee je een liefdesrelatie hebt
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