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What day is it today?

Vandaag is het Today it is 
maandag Monday

dinsdag Tuesday
woensdag Wednesday
donderdag Thursday

vrijdag Friday
zaterdag Saturday

zondag Sunday

De dagen van de week schrijf je in het Engels 
met een hoofdletter.

• Wij gaan maandag op vakantie.
 We’re going on holiday on Monday.
•  Ik heb woensdagmiddag vrij.
 I’m free Wednesday afternoon.
• Ik heb elke donderdag voetbaltraining.
 I’ve got football practise on Thursdays.

volgende week next week
vorige week last week

over twee weken in two weeks
eergisteren the day before yesterday

gisteren yesterday
vandaag today

morgen tomorrow
overmorgen the day after tomorrow

ochtend morning
middag afternoon

avond evening
nacht night

• a school night
 een avond voordat je naar school moet, dus zondagavond tot en met donderdagavond
• a weekday
 een doordeweekse dag
• the weekend
 het weekend
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Silent letters

Wist je dat Engelse woorden soms letters hebben die je niet uitspreekt? Een letter 
die je niet uitspreekt maar die er wel staat, wordt een ‘stomme letter’ genoemd.

Lees maar eens goed hoe je de volgende woorden uit moet spreken!

een k voor een n know  noo weten
knowledge  nollidzj kennis

een p voor een s aan het begin van een woord 
psycho  sajkoo gevaarlijke gek

psychology  sajkolledzjie psychologie
psychic sajkik helderziende

een l voor een k walk  wo:k lopen
talk  to:k praten

folk music  fook mjoe:zik folkmuziek
egg yolk  eĝ jook eidooier

een l voor een f half  ha:f helft 
calf  ka:f kalf

een b na een m limb  lim dikke tak
bomb  bom bom

bomber  bomme bommenwerper
lamb  lem lammetje

een b voor een t doubt  daut twijfel, twijfelen
debt  det geldschuld

subtle  satl subtiel

een l voor een m salmon  semmen zalm
palm  pa:m palm

een w voor een r wrong  rong verkeerd
wrestling  resling worstelen

een c na een s science  sajjens wetenschap
muscle  masl spier

en een x aan het begin van een woord spreek je uit als een z:
xylophone  zajlefoon xylofoon
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