de krant van leerkring Wout
le lundi 11 février 2019
Le temps était comme ça:

La photo du jour:

la température (°C)
les nuages
la précipitation
la direction du vent
la force du vent

4°C
beetje
geen
oosten
zwak

Verslaggever
Ochtendkringleider
Leerkringleider
Eindredacteur

Matiz
Adam
Wout
Tout le monde est prêt pour le test de français…

Wat nieuws?
Wout maakt bekend wie de winaars zijn van de 100 woordentekst: proficiat aan Damla, Mees en Finn.
Onno, Matiz en Wout stellen de nieuwe handshake voor.
Fine keek naar een gekke voetbalwetstrijd en Manchester City heeft gewonnen.
Üveys moet nog dobbelen wegens sloddervosgedrag.
Wout heeft als gedichtje van de dag een limerick geschreven. Heel leuk.
Wout met spelling.
Winke reporter over chocolademuseum in Antwerpen.
Wout met meer spelling.
Wout met een liedje over de Kookaburra.
Dierenspotter Fine vertelt over de Franse buldog.
Adam en Üveys waren vorige week entertainers en spelen 'Wie stal mijn kippen en mijn haan'.

Wat hebben we geleerd?
De klemtoon van het woord zee ligt op de laatste lettergreep, het meervoud is +ën = zee+ën = zeeën.
Andere woorden die ook zo worden geschreven in het meervoud: melodieën, tweeëntwintig, wij skiën, …
De klemtoon van het woord kolonie ligt niet op de laatste lettergrep, het meervoud is +¨n = kolonie+¨n = koloniën.
Andere woorden die ook zo worden geschreven in het meervoud: bacteriën, studiën, …
Een weglatingsteken (of apostrof) laat een stukje van een woord weg, bv. des avonds = 's avonds ; het is laat = 't is laat …

De oppervlakte van een vierkant, een parallellogram en een rechthoek bereken je zo : basis x hoogte = … cm²
De hoogte staat ALTIJD loodrecht op de basis.. Als het niet gaat, dan moet je de basis verlengen.
Het is belangrijk van elkaar te respecteren en goed om te gaan
met elkaar, ook al is er geen leraar of volwassene.
Sorry zeggen is een mooi gebaar.

