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Voorwoord
Dit leer-werkboek gaat over schrijven in het Engels.
De Engelse taal wordt veel gebruikt over de hele wereld.
Ook jij kent al veel Engelse woorden. Dat gaat vanzelf.
Je gebruikt bijvoorbeeld een computer. Computer is een Engels woord. 
Zo zijn er nog veel meer Engelse woorden.

Eerst leer je bekende Engelse woorden schrijven.
Daarna leer je er nieuwe Engelse woorden bij.
Met die woorden ga je bijvoorbeeld een kaart of WhatsApp in het Engels schrijven.

Als je dit boekje hebt doorgewerkt, kun je in het Engels schrijven op niveau A1.
Dat betekent dat je korte Engelse zinnen kunt schrijven. 
Je kunt bijvoorbeeld schrijven met een Engelse vriend of vriendin.
Of een afspraak maken. Je kunt een overnachting in een hotel regelen. 
Maar je kunt nog meer.

• Je kunt een briefkaart schrijven.

• Je kunt een sms, WhatsApp of e-mailtje schrijven.

• Je kunt een formulier invullen.

• Je kunt korte aantekeningen maken.

• Je kunt een lijst met vragen over jezelf invullen. 

• Je kent de Engelse dagen, maanden, en jaren.

• Je kent de 4 seizoenen in het Engels.

• Je kent de Engelse getallen van 0 tot en met 12.

• Je kunt schrijven over je familie en je hobby’s.
En nog veel meer.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht. 
 Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken. Of je gaat iets doen.
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Bij dit picto ga je evalueren. Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren. Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken. 

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Engels’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio. In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden. 
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Een briefkaart schrijven
Dit hoofdstuk gaat over het schrijven van Engelse berichten.
Je leert hoe je een Engels bericht kunt schrijven aan een vriend of vriendin.
Of aan familie, bijvoorbeeld aan je vader, je tante of je broer.
Je oefent met een bericht op een kaart.

Engelse woorden
Een bericht kun je op een kaartje schrijven. Of in een e-mail of WhatsApp.
Een e-mail verstuur je met een computer.
Zonder dat je het merkt, gebruik je al veel Engelse woorden.
Bijvoorbeeld: computer, e-mail, WhatsApp.
Als je praat, gebruik je Engelse woorden als: cool, chill, date.
Je kent Engelse woorden als: barbecue, sixpack, stress, baby.
En wat denk je van tv-programma’s als: The Voice of Holland.

Opdracht 1 
Schrijf het Engelse woord bij het plaatje op.

Bedenk zelf nog 2 Engelse woorden.
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Hoofdstuk 1   Een briefkaart schrijven

Vertalen
Hoe schrijf je een Nederlands woord in het Engels? 
1. Je kunt het woord vinden op de internetpagina Google Translate.
 Op de pagina vind je linksboven vakjes met verschillende talen.
 Je klikt op het vakje Nederlands. Rechtsboven vind je ook een vakje met 
 verschillende talen. Je klikt op het vakje Engels. 
 In het grotere vak eronder typ je een woord. Bijvoorbeeld: schrijven. 
 Daarnaast verschijnt dan het woord in het Engels: write.

 Wil je een filmpje zien over hoe Google Translate werkt? 
 Ga naar ww.strux.nl en klik op de link Uitleg Google Translate.
2. Je kunt het woord opzoeken in een woordenboek Nederlands – Engels.
 Zoek het woord op. Lees de vertaling in het Engels en schrijf over.

Opdracht 2 
Ga op internet naar Google Translate.
Typ in het linkervakje: schrijven. Kijk wat er gebeurt.

Kies nu zelf een Nederlands woord. 

Typ het Nederlandse woord in het linkervakje. Wat is de vertaling?

Kies nog een ander Nederlands woord. 

Wat is de vertaling? 

Opdracht 3 
Je kunt je bericht op papier schrijven. Je kunt ook een computer gebruiken.
Schrijf nog 3 manieren op om een bericht te versturen.
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Hoofdstuk 1   Een briefkaart schrijven

Opdracht 4 
Je gaat een verjaardagskaart schrijven. Kijk naar deze tekst.

Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday dear             ,
Happy birthday to you.

Het komt je vast bekend voor. Een Engels lied voor een Nederlandse verjaardag.
Op de schrijflijn kun je de naam van een jarige invullen.

Welke Engelse woorden ken je al? Schrijf ze op.

Wel gefeliciteerd 

Verjaardag 

Voor jou 

Lieve/beste 

Hartelijke groeten      Best wishes

Opdracht 5 
Lees de woorden hieronder hardop voor.
Dear John   Beste John 
Happy birthday Wel gefeliciteerd
To you    Voor jou
Have a nice day! Heb een fijne dag
And nice presents En leuke cadeautjes
Best wishes  Groeten
Love    Liefs

Vul de juiste Engelse woorden in.

(Beste)    John,

(Wel gefeliciteerd) 

Have (een fijne dag) 

And (leuke cadeautjes) 

(Liefs) 
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Hoofdstuk 1   Een briefkaart schrijven

Opdracht 6 
Schrijf het goede Engelse woord op.

Welke tekst past op deze kaart?

Opdracht 7 
Schrijf een verjaardagskaart. Hieronder staat een kaart. De kaart is niet af.
Vul de ontbrekende woorden in. Gebruik de woorden die je hebt geleerd.

Ruimte

voor 

postzegel

To mr. J. Doe
12 Abbey Road
SW1Y 6JF London
England

                        John,

Happy                                    !
I hope you have a great day.
And nice presents!

                        wishes,

                                            (eigen naam)
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Hoofdstuk 1   Een briefkaart schrijven

Kaart

Nederlands Engels

kaart postcard

adres address

Opdracht 8
Bekijk het adres uit opdracht 7. Zie je het verschil met een adres in Nederland? 
Let op het huisnummer. Lees de zinnen hieronder. 
Zet een cirkel om de goede manier. 
In een Nederlands adres schrijf je het huisnummer voor/achter de straatnaam.
In een Engels adres schrijf je het huisnummer voor/achter de straatnaam.

Naam en adres
In een Engels adres komt het huisnummer voor de straatnaam.
Je schrijft een bericht aan een meneer.
Aan meneer Jones
In het Engels wordt dat:
To Mr Jones (Let op: Mr. spreek je uit als Mister, maar je schrijft het niet.)
Aan mevrouw Jones
To Mrs Jones (Let op: Mrs spreek je uit als Missis, maar je schrijft het niet.)
Als je iemand goed kent, kun je de voornaam schrijven:
Aan Katy Jones
To Katy Jones

Dit zijn de woorden die je net hebt geleerd:

Engels Nederlands

address adres

to aan

Mr meneer

Mrs mevrouw

Opdracht 9
Schrijf in het Engels.

Aan meneer J. Doe, 

Aan mevrouw K. Doe, 

Aan Claire Jones,

Hoe schrijf je deze mensen aan?
Jake Jones, een Engelse vriend van je. 
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Hoofdstuk 1   Een briefkaart schrijven

Claire Johnson, een oude dame van 84 jaar. 

George Smith, een oom, 54 jaar. 

Katy Ferguson, geeft je karateles, 33 jaar. 

Straten en wegen

Engels Nederlands

road weg

street straat

lane laan

Landen

England of United Kingdom Engeland

Holland of The Netherlands Nederland

Opdracht 10 
Schrijf in het Engels:
Aan mevrouw C. Abignale

Computerweg 22

CT16 1QN Dover

Engeland

Onthoud bij het schrijven van een kaart:
1.  Aanhef
 Je schrijft altijd:
 Dear + naam + komma
 Bijvoorbeeld: Dear John,
 Laat dan een regel open.
2. Schrijf de tekst.
 Maak korte zinnen.
 Vergeet de hoofdletters, punten en komma’s niet.
 Sla weer een regel over.
3. Sluit af met:
 Best regards, Met vriendelijke groet,
 of
 Best wishes, Groeten,
 of
 Love,    Liefs,
4.  En dan je naam.
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Hoofdstuk 1   Een briefkaart schrijven

Opdracht 11
Kies iemand aan wie je een verjaardagskaart wilt sturen.

Begroet hem of haar. 

Wens hem een fijne verjaardag.

Groet.

Schrijf je naam.

Hieronder schrijf je het adres.
Bij een meneer: Mr + Achternaam
Bij een mevrouw: Mrs + Achternaam
Je mag bij een vriend of vriendin ook de voornaam en achternaam gebruiken.

Naam

Bij het adres eerst huisnummer, dan straat

Stad + postcode

Land

Schrijf de tekst en het adres over op de kaart hieronder.

Ruimte

voor 

postzegel

To 

1. 

2.

3.

4.
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Hoofdstuk 1   Een briefkaart schrijven

Opdracht 12 
Welk Engels kerstlied ken je? Schrijf de titel op: 
Een heel bekend lied is:

Welke Engelse woorden ken je al? Schrijf ze op.

Prettige kerstdagen

Gelukkig nieuwjaar

Ik wens

Je

En

Je hebt nu genoeg tekst voor een kerstkaart.
Schrijf in het Engels.

Beste 

Ik wens je 

prettige kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar!

Liefs,

Schrijf hier je eigen naam

I wish you a Merry Christmas
I wish you a Merry Christmas
I wish you a Merry Christmas
And a happy New Year
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Hoofdstuk 1   Een briefkaart schrijven

Kerstkaart
Woorden om te gebruiken voor het schrijven van een kerstkaart:

Engels Nederlands

merry Christmas prettige kerstdagen

happy New Year gelukkig nieuwjaar

I wish you a Happy New Year. Ik wens je een gelukkig nieuwjaar.

I wish you a Merry Christmas. Ik wens je fijne kerstdagen.

How are you? Hoe gaat het met u?

I hope you are fine. Ik hoop dat het goed met u gaat.

I am fine. Met mij gaat het goed.

Opdracht 13
Vertaal:
Hoe gaat het met je?

Ik hoop dat het goed met je gaat.

Met mij gaat het goed.

Ik wens je een gelukkig nieuwjaar. 

Groeten,

Schrijf een kerstkaart voor je tante in Australië.

Ruimte

voor 

postzegel

Mevrouw + naam
200 Broadway Street
Westbeach SA 5024
Australia 

1. Begroet haar. 

2. Vraag hoe het met haar gaat.

3. Zeg dat je hoopt dat het goed

    met haar gaat.

4. Zeg dat het goed met jou gaat.

5. Wens haar �jne feestdagen en

    gelukkig nieuwjaar.

6. Groet haar.
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Hoofdstuk 1   Een briefkaart schrijven

Opdracht 14 

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Je ziet de clip van Last Christmas van Wham.
Dit is een deel van de tekst.

Welke woorden ken je? Schrijf er 4 op:

kerstmis

hart

dag

jaar

tranen 

een speciaal iemand

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year
To save me from tears
I’ll give it to someone special

Ruimte

voor 

postzegel

1. 

2.

3.

4.

5.

6.
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