« Expression écrite guidée » - 1ère partie.
Révisions de toute cette année scolaire.
 Correctif
A. Voorstelling / Identiteit:

1. Hallo. Ik heet Thomas Peeters. Mijn voornaam is Thomas, mijn achternaam is
Peeters en mijn bijnaam is Tom.
2. Ik ben dertien (jaar oud) en ik ben in augustus jarig.
(= Ik heb mijn verjaardag in augustus).
3. Ik ben op acht augustus tweeduizend en zes in Wallonië in Doornik in de
provincie Henegouwen geboren.
4. Ik word dus binnenkort veertien (jaar oud).
5. Ik kom uit België. Ik ben (dus) Belg.
6. Ik woon in Brugge, een mooie stad in de provincie West-Vlaanderen.
7. Ik woon niet in het centrum, maar aan de rand van de stad, in een rustige buurt.
8. Ik woon dicht bij (= dichtbij) de zee, het station en een bushalte.
9. Ik woon niet ver van de winkels, een kerk en mijn school.

B. Familie:

1. Mijn vader heet Bart en hij is drieëndertig (jaar oud).
2. Mijn moeder heet Anna en ze is tweeënveertig (jaar oud).
3. Ik heb twee tweelingbroers, maar geen zus. Ze heten Koen en Jan.
Ze zijn vijftien en ze zitten in het vijfde middelbaar (= secundair = humaniora).

4. Ik heb veel neven en nichten : negen neven en zeven nichten.
5. Mijn meter heet Elsa en mijn peter heet Piet. Ze zijn leuk (= tof = fijn).
6. Mijn grootouders zijn heel aardig (= lief) en vaak grappig (= lollig).
7. Ik heb veel huisdieren (= Ik heb veel dieren thuis) : twee katten, drie
konijnen, één schildpad, vijf goudvissen, schapen en twee paarden.

C. Voorkeuren :

1. Mijn lievelingsdier is de hond, maar ik heb geen hond !
Ik ben ook gek (=dol) op vogels.
2. Mijn lievelingsmaanden zijn juli en augustus want het is de zomervakantie.
3. Mijn lievelingsboek is Harry Potter.
4. Mijn lievelingskleur is paars want het is de kleur van mijn lievelingsvoetbalclub.
5. Ik eet graag kip met frieten (=frietjes) en sla.
6. Ik eet niet graag vis met (aardappel)puree en ik heb een hekel aan (= ik haat)
spinazie.

