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HOI ALLEMAAL!

We kregen een heleboel post van onze ‘oude’ basisschool in Nederland de 

afgelopen maand! Supergeweldig bedankt! Dat vonden we heel erg leuk! 

Met ons gaat het goed. We hebben vanaf volgende week zomervakantie, superlang. 

Wel negen weken! We gaan in de zomervakantie verhuizen naar een ander huis, 

dicht bij onze school. En we gaan vast en zeker vaak zwemmen en nog wat 

dagjes uit. Onze ouders moeten gewoon naar de taalschool het grootste deel 

van de vakantie, dus we gaan ook lekker veel thuis spelen. 

En in juli moeten ze twee weken de 
Filippijnse taal oefenen buiten de grote 
stad. We gaan dan met ze mee naar een 
ander eiland. Daar kunnen veel minder 
mensen Engels, dus dan kunnen ze heel 
veel Filippijns oefenen met de mensen daar.

   Heel veel groetjes van  
   Nina,  Eva en  Pepijn

             zeg: da-la-WAH

2 da l a w
a

                zeg: ie-SAH

1    i s a  
  

   
      

               zeg: tat-LOH

3  tat l o 
  

   
       

             zeg: a-PAT

4  apa t                zeg: li-MAH

5   l ima  
  

   
      

Wil je ook wat TAGALOG leren? Tel hier van 1 tot 10!
                 zeg: A-nim

6  an i m

                zeg: wa-LO

8  wa l o              zeg: sam-POE

10 sa m p u                 zeg: pie-TO

7   p i t o 
  

  
    

    

                 zeg: sjam

9   s i yam 
   

    
     



Je kent natuurlijk het liedje ‘Dit is de dag die de Heer ons geeft.’ Misschien 
ken je het zelfs wel in het Engels. Maar ken je het al in het Tagalog? (‘ta-KAA-lok’)

DIT IS DE DAG - PSALM 118:24

 Dit is de dag   (2x)
 die de Heer ons geeft.  (2x)
 Wees daarom blij   (2x)
 en zingt verheugd.   (2x)

 Dit is de dag die de Heer ons geeft.
 Wees daarom blij 
 en zingt verheugd.
 Dit is de dag   (2x)
 die de Heer ons geeft.

 Ito ang araw  (2x)
 na gawa ng Dios.  (2x)
 Tayo’y magsaya  (2x)
 at purihin Siya.  (2x)

 Ito ang araw na gawa ng Dios.
 Tayo’y magsaya
 at purihin Siya.
 Ito ang araw  (2x)
 na gawa ng Dios.

Als je het wil leren, kijk dan op: 

D I T I S D E D A G . H A N S E N A N N E M A R I E . N L , 
daar leert Pepijn jou het liedje in een filmpje!

Uitspraak: ie-too ang aa-rauw, nà ga-waa nang djos, taa-joo mak-saa-jaa, at poe-rie-hin sjaa.

Deze nieuwsbrief online nalezen? Ga naar:

kids.hansenannemarie.nl

NEVERLAND
Soms vragen de mensen of we 
Amerikanen zijn. En dan zeggen we: 
“Nee, we komen uit 
Nederland”. 
Dat zeggen we in het Engels. Dat gaat 
zo: “We are from the Netherlands”. 
Dan moeten sommige Filippino’s 
lachen. Ze zeggen dan: “O, kom je uit 
N E V E R L A N D ?  Dat is van Peter Pan!” 
(Dat is een jongen uit het sprookje Peter Pan. Hij 
woont in het land ‘Nooitgedacht’, waar kinderen altijd kind blijven 
en niet volwassen worden. Misschien ken je het verhaal wel.) En 
‘N e v e r l a n d ’ lijkt een beetje op ‘N E T H E R L A N D S ’ als je het hardop 
zegt, dus denken ze dat we daar vandaan komen! Tsja, dat klopt niet. Maar 
het zou wel leuk zijn; dan zouden we kunnen vliegen! J J J


