
Hoe laat is het ? 
 
Indique les heures (dessine les aiguilles) 
 

                                       

         het is zes uur                   het is kwart over vier         het is twintig voor middernacht           het is half zes 

                                       

     het is vijf voor één                 het is tien over drie         het is tweeëntwintig voor vijf      het is zeventien voor acht 

                                       

      het is elf voor zes             het is achttien over twee                het is half negen                 het is kwart voor tien 

                                       

het is veertien voor zeven                 het is zes uur               het is éénentwintig voor elf        het is dertien over acht 

                                       

    het is twee voor vier            het is kwart voor negen            het is twintig over vier                       het is middag 
 
 
 
 
 



CL - Evi Dillens 
 
 

Contexte : Ta correspondante t’a envoyé une lettre de présentation. 
     Tâche :  Lis le message et retranscris les informations sous forme de fiche signalétique. 
               (nom,prénom,âge,loisirs,fratrie,info scolaire,nourriture ……..) 
 
 
 
 
 
 

 Woensdag, 1 april 2020 
 
 Hoi ! 
 Ik heet Evi Dillens.Ik ben dertien jaar : ik ben in mei jarig. 
 Dan word ik eindelijk veertien. Ik woon in Laar, dat is een klein dorp 
 in de gemeente Landen tussen Sint-Truiden en Tienen. 
 Ik ga naar de middelbare school en ik zit in het tweede jaar. 
 Ik leer heel graag wetenschappen vooral biologie ! 
 Er zitten 18 leerlingen in mijn klas : acht jongens en tien meisjes. 
 Ik fiets naar school maar als het regent dan neem ik de bus. 
 Ik tennis graag. Het is een leuke sport. Ik tennis twee keer per week, op  
 woensdag en zaterdag. Mijn beste vriendin Vicky tennist ook. Ze zit naast me  
 in de klas, super ! 
 Ik luister ook heel graag naar muziek vooral pop. Mijn favoriete groep is Coldplay. 
 Ken je die band ? En ja, ik chat ook veel met mijn vrienden en vriendinnen. 
 Ik lust bijna alles maar ik houd helemaal niet van witloof ! 
 Mijn ouders heten Luk en Véronique, ze zijn heel sympathiek. 
 Ik heb geen broers of zussen maar ik heb wel een goudvis (Nemo)! 
 Ik heb veel contact met mijn vriendin, we gaan samen shoppen in Hasselt. 
 En jij ? Heb je een grote familie ? Wat zijn je hobby’s ? 
 Schrijf me vlug, 
 
 Groetjes 
 Evi 

                                                                                  
 
 


