Nederlands

Antwoordenblad

znuffel: zoen en knuffel

ktg: kortetermijngeheugen

izof: ik zit op de fiets

w8w: wachtwoord

f4en: feest vieren

jbmavo: je bent mijn allerbeste vriend(in) ooit

iv: internet verkering

volvo: volgens onze leraren volkomen onveilig

t2h: tussen twee haakjes

id7h: in de zevende hemel

sns: samen naar school

helapidaka: helaas pindakaas

qw8: ik wacht

gkkl: gekakel

ppn: poepen

gah: gebrek aan humor

opdr8: opdracht

etmeg: een tien met een griffel

odd: ook dikke doei

dzvv: daar zijn vrienden voor

ncp: negeer cyberpesten

ddd: doe dat dan

m=je: mis je

cp: cyberpesten

lama: laat maar

bvhl: buikpijn van het lachen

kikadewado: kind kan de was doen

afchi: afhaalchinees

lvt: leuk voor thuis

zbr: zandbakrelatie

Engels

Antwoordenblad

vip: very important person

erg belangrijk persoon

nofu: not funny

niet grappig

waw: why ask why

waarom vragen waarom

xoxo: hugs and kisses

knuffels en kusjes

sb: stop bullying

stop pesten

wotam: waist of time and money

verspilling van tijd en geld

zzz: sleeping, bored, tired

slaperig, vervelend, moe

nmm8: nice move mate

goeie actie, vriend

pipol: peeing in pants of laughing
pipfl: peeing in pants from laughing

het in je broek doen van het lachen

sohf: sense of humor failure

gebrek aan gevoel voor humor

ohdh: old habits die hard

moeilijk van oude gewoonten afkomen

ootb: out of the box

uit de doos (buiten de lijntjes tekenen) denken

pnp: plug and pray
popc: popcorn

inpluggen en bidden
popcorn

iwyamcaahny: i wish you a merry

ik wens je een zalig kerstfeest en een gelukkig

christmas and a happy new year

nieuwjaar

Engels
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bg: big grin

brede glimlach

nccbu: nothing can come between us

niets kan tussen ons komen

toy: thinking of you

ik denk aan je

afj: april fools’ joke

1 aprilgrap

baw: bells and whistles

letterlijk: klokken en fluitjes (onnodige flauwekul)

lalota: lots and lots of thundering
applaus

een daverende ovatie (applaus)

kibo: knowledge in, bullshit out

kennis erin, rotzooi eruit

imho: in my humble opinion

naar mijn bescheiden mening

kow: knock on wood

op hout afkloppen

btdt: been there, done that

ik ben er geweest en heb het gedaan
oud nieuws, dat heb ik al gedaan

ft2: free to talk

kan vrijuit spreken

bmta: briljant minds think alike

grote breinen denken hetzelfde

fof: friend or foe

vriend of vijand

crbt: crying real big tears

echte dikke tranen huilen

nicbdat: nothing is certain but death
and taxes

niets is zeker, behalve de dood en belastingen

