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- 1. Aujourd’hui, c’est mardi. 

Vandaag is het dinsdag. 

Demain, ce sera mercredi .  

Morgen is het woensdag 

Avant-hier, c’était dimanche. 

Eergisteren was het zondag. 

- 2. Aujourd’hui, c’est dimanche. 

Vandaag is het zondag. 

Hier, c’était samedi. 

Gisteren was het zaterdag. 

Demain, ce sera lundi. 

Morgen is het maandag. 

- 3. Aujourd’hui, c’est jeudi. 

Vandaag is het donderdag. 

Avant-hier, c ‘était mardi. 

Eergisteren was het dinsdag. 

Après-demain, ce sera samedi. 

Overmorgen is het zaterdag. 
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- lundi 3 février 2020 : maandag 3 februari 2020 

je dis : maandag drie februari tweeduizendtwintig 

- jeudi 19 mars 2020 : donderdag 19 maart 2020 

je dis : donderdag negentien maart tweeduizendtwintig 

- mercredi 1 avril 2020 : woensdag 1 april 2020 

je dis : woensdag één april tweeduizendtwintig 

- samedi 30 mai 2020 : zaterdag 30 mei 2020 

je dis : zaterdag dertig mei tweeduizendtwintig  

- dimanche 20 juin 2020 : zondag 20 juni 2020 

je dis : zondag twintig juni tweeduizendtwintig 

- mardi 21 juillet 2020 : dinsdag 21 juli 2020 

je dis : dinsdag éénentwintig juli tweeduizendtwintig 

- vendredi 14 août 2020 : vrijdag 14 augustus 2020 

je dis : vrijdag veertien augustus tweeduizendtwintig 
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3. DE VIER SEIZOENEN	

 

 

 

 

 

A) Nous avons parlé des saisons en classe. Lis-les à voix haute 
et - si tu es motivé(e) - apprends les par cœur ☺ 
 

 
B) Lis bien les 4 textes, tu ne comprendras pas chaque mot, 

c’est normal. Essaie de comprendre l’essentiel de chaque 
paragraphe. 
Remplis le texte lacunaire avec le nom d’une saison en 
néerlandais.  

 

- Ik ben een seizoen tussen de zomer en de winter. Als de 
bladeren van de bomen vallen, de dagen korter worden en het 
vaak regent dan is het de herfst. 
 
- Ik ben een seizoen tijdens hetwelke het soms sneeuwt en het 
vaak erg koud is. Welk seizoen ben ik? De winter. 
 
- Ik ben het seizoen met veel vakantie, veel zon en niet veel 
school. Ik ben de zomer. 
 
- Mij associeer je met gele en rode bloemen, veel groen en het 
einde van de winter. Ik ben een leuk seizoen want ik ben  
de lente. 

	


