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LES 5

De vliegreis 

1. Vliegen naar Saba
Davina helpt haar tante een reis naar Saba te plannen.
Zij beantwoordt de vragen van haar tante. 
 
 

De vliegmaatschappij Winair (Windward Islands Airways) vliegt vijf of meer keren per dag.
Winair vliegt vanuit Sint Maarten naar Saba, Juancho E. Yrausquin Airport. 
Online booking mogelijk. 
Tel : +599 545 4237 / 416 2255 
E-mail: winairsab@gmail.com 
Website: www.fly-winair.com 

1. Vliegt Winair dagelijks van Sint Maarten naar Saba? 
 
2. Hoe vaak vliegt Winair per dag? 
 
3. Hoe heet de luchthaven van Saba? 
 
4. Kan ik online boeken? 

5. Hoeveel bagage kan ik meenemen? Waar vind ik die informatie?

 
2. Wat zeg je dan?
Je bent op het vliegveld en je zoekt iets. Wat zeg je dan?

1. Je staat op het vliegveld. Je zoekt de toiletten. Je ziet een grondstewardess. Je vraagt om hulp. Wat zeg je?
2. Je bent in de vertrekhal van het vliegveld. Je zoekt je koffer. Op welke bagageband staat je koffer?  
Je ziet een grondstewardess. Je vraagt om hulp. Wat zeg je?
3. Je bent bij de haven. Er is een toerist. Hij zoekt iets. Je biedt hulp aan. Wat zeg je?
4. Je hebt een toerist geholpen. Hij is blij. Hij zegt: ‘Bedankt hoor! Je hebt me goed geholpen.’ Wat zeg jij?

FLY SABA!
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3. Help je tante 
Je tante reist naar Sint Maarten. Je helpt haar en op internet vind je de volgende informatie:

Luchtvaartmaatschappij Winair

Toestel:  De Havilland DHT
Vertrek: vanaf St. Eustatius Rooseveld (EUX) naar Sint Maarten
Vertrektijd: dinsdag 10 november 2015 - 18.40 uur.
Vluchtnummer: WM0542
Bagage: maximaal een stuk handbagage

 

1. Hoe laat vertrekt de vlucht van je tante? 
 
2. Met welke luchtvaart maatschappij vliegt je tante? 

3. Wat is het vluchtnummer van je tante? 

4. Hoeveel stuks handbagage mag je tante meenemen?

4. Wat heb je gedaan?
Gisteren ben je naar een piratenfeest op het strand geweest. 
Vertel je neef wat je hebt gedaan. 

Je bent op het stand.    Ik ben op het strand geweest.

Je speelt een spel.    Ik heb een spel              .

Je vrienden helpen je.    Mijn vrienden  hebben me           . 

Je eet een pizza.      Ik heb een pizza             .
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5. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in. 
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed. 

1. Lezen: ik kan informatie vinden in een  vliegschema. 

2. Gesprekken: ik kan om hulp vragen en op vragen om hulp reageren.   
 

3. Lezen: ik kan in een tabel informatie vinden die ik zoek . 
 

4. Spreken: ik kan vertellen wat er in het nabije verleden is gebeurd. 

 


