
Een skivakantie in de Alpen 
 

Lis l’article du blog de ton cousin Karl qui a passé ses vacances dans les Alpes. 
Complète les phrases au passé composé (aux + p.passé). 
 
 
Ik _________ tijdens de wintervakantie met mijn familie naar de Alpen ______________(gaan). 
We ___________ op een maandag _________________(aankomen). We ____________ de chalet 
van meneer en mevrouw Bergen ______________(huren). 
Nadat ze ons de sleutel van onze kamers ____________     _______________(geven), 
 ___________ we onze bagage uit de auto ________________(nemen). 
De eerste dag ___________ we niet _______________(skiën). Mijn moeder __________ een roman 
_________________(lezen) . 
Mijn zus ____________ een mail aan haar beste vriendin __________________(schrijven). 
Mijn vader en ik ______________ samen _________________(kaarten). Ik ___________ natuurlijk 
__________________(winnen). We __________ ’s avonds een kaassoufflé _____________ (eten). 
Dat was heerlijk ! 
s’ Nachts ____________ het _________________(vriezen). Dinsdag ___________ we toch naar 
de pistes _________________(stappen). Na de eerste les __________ mijn moeder ______________ 
(vallen) en ___________ haar been ________________(breken).Dat was pijnlijk ! 
Ze __________ een gips ________________(krijgen) en ze ____________ veel ________________ 
(lijden=souffrir). 
De derde dag _____________ mijn vader en ik __________________(klimmen).Dat was een mooie  
herinnering.Mijn zus __________ naar het centrum __________________(lopen) om enkele 
souvenirs te kopen. Ze ___________ veel postkaarten ___________________(kopen) want oma 
verzamelt ze. 
Op donderdag, na mijn skilessen, __________ ik mijn moeder _________________(helpen) om  
het eten klaar te maken. We _____________ een quiche ___________________(bakken). 
Na het eten __________ ik een film ____________________(kiezen). 
Op vrijdagmorgen, __________ ik mijn eerste ster ____________________(krijgen).  
Het was al tijd om naar huis terug te gaan. We _____________ samen de chalet __________________ 
(schoonmaken) en we ____________ naar huis ____________________(terugrijden). 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Expression écrite : OVT - VTT 
  
Contexte: suite au confinement dû au coronavirus, tu communiques régulièrement le soir par mail   
                avec ton copain Kevin. 
Tâche : rédige un mail (100 mots) dans lequel tu lui racontes une journée de confinement. 
 
N’oublie pas d’utiliser le temps adéquat pour la tâche, des mots-liens et autres connecteurs de 
temps ou de fréquence ainsi que le vocabulaire des tâches, corvées et loisirs. 
 
 

 

 


