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het advies
(adviezen)

de raad die je aan iemand geeft

de afspraak
(afspraken)

dat wat je afspreekt

het alfabet (-ten) alle letters van een taal in een vaste volgorde

de beurt (-en) de keer dat je iets mag doen

blauw de kleur van de lucht als de zon schijnt

de boot
(boten)

een voertuig waarmee je kunt varen op het 
water

het deel
(delen)

wat kleiner is dan het totaal

duren een bepaalde tijd nodig hebben

elk ieder, dit woord gebruik je als je alle mensen, 
dieren of dingen bedoelt

gelukkig wanneer je een blij en tevreden gevoel hebt

het getal (-len) een nummer van één of meer cijfers

geven in de handen van iemand anders plaatsen
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geweldig heel goed, heel mooi, heel leuk

hopen wensen dat iets wat je wilt gaat gebeuren, hoop 
hebben

de keer
(keren)

elk moment waarop iets gebeurt

de komma (-’s) het teken in een zin dat een korte pauze aan-
geeft

het land (-en) een gebied tussen grenzen met een eigen 
regering

de letter (-s) teken dat met andere tekens een woord kan 
vormen

lukken als iets gebeurt zoals je het wilt en probeert, 
goed gaan

de mening (-en) wat je vindt van iemand of iets

de nek (-ken) de achterkant van je hals

het nieuws berichten over nieuwe dingen die gebeurd zijn

noemen een naam geven

nu op dit moment
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nul het cijfer 0

opletten met aandacht kijken of luisteren

de pagina (-’s) blad van een boek, krant of tijdschrift

de periode (-s of -n) een bepaalde tijd

de persoon
(personen)

de mens als individu

plus en, dit woord gebruik je als je iets bij iets 
anders optelt

proberen beginnen met iets zonder dat je weet of het lukt

het raam
(ramen)

een opening in een muur met glas erin

de relatie (-s) de manier waarop twee of meer personen of 
dingen met elkaar te maken hebben

de spelling (-en) de manier waarop je woorden schrijft

stiekem als iets geheim is en niemand het mag weten

trouwen voor de wet beloven dat je met iemand samen 
gaat leven
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verkering hebben het contact tussen twee mensen die verliefd op 

elkaar zijn

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

versieren zorgen dat iemand met je wil vrijen

versieren mooi maken

verstaan horen en begrijpen wat iemand zegt

het vliegtuig (-en) een vervoermiddel waarmee je door de lucht 
van de ene plaats naar de andere vliegt

volgen achter iets of iemand aangaan

vreselijk heel erg vervelend

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

vrijen zoenen, seks met iemand hebben

waarom om welke reden

weg naar een andere plaats
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de weg (-en) lang en smal stuk grond met een harde laag 

erop, voor het verkeer

de wet (-ten) de officiële regels die bepalen wat je wel en 
niet mag doen

 zeggen uitspreken wat je denkt

 zoenen een zoen geven


