
Nederlands Frans Engels 

Wat bedoel je precies? Voici mon copain ! You are my friend. 

Ik lust geen frietjes. Moi, j’aime le foot! She is nice! 

Ik ga niet akkoord. Quels sont tes hobbys? They miss you. 

Ik wil slapen. Pas de problème! I want cookies! 

Morgen moet ik naar school. C’est vraiment chouette. Where are you from? 

Dit weekend ga ik op reis. Tu veux du café? My father is a doctor. 

Ik hou niet van dansen. J’ai visité ma tante. That little girl is so sweet. 

Ja, je hebt gelijk. 
Nous mangeons toujours des 
frites. 

Do you want to play with me? 

Help me! Tu viens demain? I got a new mobile phone! 

Ik kan niet meer wachten! Je vais prendre une douche. I forgot my homework. 

Ok, ik ga mee! Je veux aller à la maison! What’s in your lunchbox? 

Ik ga graag naar de les.  Ça va bien, merci! I don’t like bananas! 

Ik lees vaak boeken.  
Nous allons jouer dans la 
piscine. 

It’s my birthday today! 

Pas op! Papa va réparer mon vélo. Here you are. 

Hoera! Het is gelukt! 
Je n’aime pas manger les 
légumes. 

Can I go to the toilet? 

Ik moet je iets vertellen… Pour moi un coca, S.T.P. Where is my mommy? 

Ik blijf graag thuis. J’aime beaucoup les pommes. What time is it? 

Vind jij mij ook leuk? Mais ton idée, c’est super ! I really hate school! 

Geef me die appel! Je peux aller voir le match ? My teacher is cool! 

Wat kan jij zeuren, zeg!  Maman n’est pas à la maison. I have a dog and a cat. 

 

 

 

 



 
verliefd – amoureux  - in love 

 

boos – fâché  - angry 



 

blij – content - happy 

 

gek – fou  - silly 
 



 

bang – (avoir) peur - scared 

 
 

droevig – triste  - sad 

 
   



 

verlegen – timide - shy 

 
 

bezorgd – inquiet  - worried 
 



 

opgewonden -agité - excited 

 
 

verrast – surpris – étonné 
 



jaloers – jaloux – jealous 
 

 
 

misselijk – malade  - sick 

 



Kruiswoordraadsel 

 

 1 =        

  2 =        
3 =        

4 =         

   
5 =            

 6 =       
7 =         

 8 =        
9 =         

10 =        

 

1 Op 01/09/2021 zal je je wellicht wat … voelen.  = English 

2 Tijdens de eerste week ben je nog wat … op je nieuwe 
school, 

 

= Français 

3 maar ben je wel …  met je keuze.  = Français 

4 Na een maand ben je echt … over je focus!  = English 

5 Je vrienden en familie zijn wellicht wat … over wat jij al 
allemaal kan, dankzij jouw focus. 

 = English 

6 Je ouders hebben geen reden om … te zijn, want jij behaalt 
fantastische resultaten! 

 = English 

7 Je jongere broer of zus is toch stiekem wat … op jij allemaal 
meemaakt in je nieuwe school. 

 = Français 

8 Je vertelt wilde verhalen over die … stoten die je tijdens de 
pauzes uithaalt. 

 = English 

9 Het kan gebeuren dat je het op je nieuwe school wel een 
beetje voelt kriebelen voor een klasgenootje. Wie weet 
word je wel …  

 = Français 

10 Misschien voel je je nu wat … omdat je nog zo lang moet 
wachten eer je die grote stap kan zetten.  
Wij tellen mee met je af en verwelkomen je graag met open 
armen op 01/09! 

 = Français 

 


