
Woordenschat van unité 21 tot en met 24 
 
  à 
    (donner) à (Joëlle) aan (Joëlle geven) 22 
    de (2) heures à (5) heures van (2) uur tot (5) uur 22 
  acheter* kopen 24 
 un agent (de police) een agent, politieagent 23 
  aider helpen 23 
 l' anglais (m.) (het) Engels 21 
 une année een jaar (duur) 23 
  après-midi: cet après-midi (m.) vanmiddag 22 
   attention: faire attention opletten, oppassen 24 
  au (à + le): (je vais) au (village) (ik ga) naar het (dorp) 24 
 l' automne (m.) de herfst 34 
  autre, autre ander 23 
  aux (à + les):  (ik geef de cd) aan de (kinderen)  24 
     (je donne le CD) aux (enfants)   
 un avion een vliegtuig 23 
    en avion met het vliegtuig 23 
 une banane een banaan 24 
  beaucoup: Je parle beaucoup. veel: Ik praat veel. 21 
    beaucoup de (chats) veel (katten) 21 
  besoin: avoir besoin de (stylos) (pennen) nodig hebben 23 
  Bravo! Bravo! Geweldig! 24 
 un camion een vrachtwagen 23 
    en camion met de vrachtwagen 23 
 une carotte een wortel (groente) 24 
  cet (élève) deze, die (leerling) 22 
 un champignon een paddenstoel 24 
  chaque (jour),  elke, iedere (dag / week) 23 
    chaque (semaine)   
  comprendre begrijpen, verstaan 24 
  demi: (7 h) et demie half(acht), 7.30 u 22 
  dernier, dernière laatste 23 
  dimanche (m.) zondag 22 
 un directeur een directeur 23 
 une directrice een directrice 23 
  divorcé, divorcée gescheiden 21 
 un docteur een dokter, geneesheer 23 
  donner (à Luc) geven (aan Luc) 22 
  en: en (août) in (augustus) 23 
  encore: J'ai encore un frère. nog: Ik heb nog een broer. 21 
 un film een film, speelfilm 22 
 un fruit een vrucht, stuk fruit 24 
  heure: Il est 7 h et demie. Het is half(acht), 7.30 u 22 
  jeudi (m.) donderdag 22 
  jouer   
    jouer de la (guitare) (gitaar) spelen 21 
    jouer du (piano) (piano)spelen 21 
 un jour een dag 22 
  jusqu'à (10 h) tot (10 u) 22 
    jusqu'à (l'école) tot aan (de school) 23 
 un kiwi een kiwi 24 
 un légume een groente 24 
  lundi (m.) maandag 22 
 un magasin een winkel 24 
  manger eten 24 
  mardi (m.) dinsdag 22 
 un match (de foot) een (voetbal)wedstrijd 22 
  matin: ce matin vanmorgen 22 
  méchant, méchante boosaardig, slecht 21 
 la mer de zee 21 



  mercredi (m.) woensdag 22 
 un million een miljoen 23 
    un million de (DVD) een miljoen (dvd's) 23 
  minuit (m.) middernacht 22 
    à minuit om middernacht 22 
    Il est minuit. Het is middernacht. 22 
 un mois een maand 23 
    le mois de (mai) de maand (mei) 23 
 un mot een woord 23 
 la nuit 's nachts 22 
    cette nuit vannacht 22 
  on (joue) men (speelt), we/ze (spelen) 22 
 un oncle een oom 21 
 une orange een sinaasappel 24 
  parce que (Tim est ici) omdat (Tim hier is) 23 
  Paris Parijs 23 
  parler (à Sam) spreken, praten (met/tegen Sam) 21 
    parler (français) (Frans) spreken 21 
  passer voorbijgaan, langskomen 23 
 un pays een land (staat) 21 
  pendant (la leçon) tijdens (de les), gedurende 23 
 un peu een beetje 21 
  peu 
    Elle parle peu. Ze praat weinig. 21 
    peu de (chiens) weinig (honden) 21 
  peur: avoir peur bang zijn, schrik hebben 24 
    avoir peur de (ce chien) schrik hebben van (die hond),  24 
     bang zijn voor  
    avoir peur de (tomber) bang zijn om te (vallen) 24 
  plus (vite) meer (+ snel = sneller) 23 
 une poire een peer 24 
 une pomme een appel 24 
 une pomme de terre een aardappel 24 
  pouvoir - mogen 24 
   - kunnen 24 
  prendre nemen 23 
  près de (la mer) dicht bij (de zee) 21 
 une route een baan, weg 23 
 une salade een sla 24 
  samedi (m.) zaterdag 22 
 une semaine een week 22 
  seul, seule alleen(staand) 21 
 le soir 's avonds 22 
    ce soir vanavond 22 
 une tante een tante 21 
  tard: (commencer) tard laat (beginnen) 22 
  une télé:  à la télé op de televisie 22 
 une tomate een tomaat 24 
  tomber vallen 24 
  tout alles 23 
  travailler werken 21 
  trop (loin) te (ver) 24 
    trop de (livres) te veel (boeken) 24 
  vendredi (m.) vrijdag 22 
  venir komen 21 
 un village een dorp 21 
 une ville een stad 21 
  voir*: je vois, tu vois, il voit zien: ik zie, jij ziet, hij ziet 22 
  vouloir willen 22 
 un week-end een weekend 22 
 


