de krant van leerkring Wout
le vendredi 11 janvier 2019
Le temps était comme ça:

La photo du jour:
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La météo en français!

Wat nieuws?
Gisteren geen klaskrant van gisteren, sorry.
Wout is teleurgesteld in de algemene orde. Opmerkingen worden niet ernstig genomen, er volgen sancties.
Je wordt geacht pantoffels (of kousen met anti-slipribbels) te dragen in de klas.
Wout heeft graag dat iedereen tijdig vertrekt wanneer de muziek gaat, ook tijdig naar de klas is belangrijk.
Liv heeft lijst van kapstokken opgesteld, ze maakt naamkaartjes.
Maud is bijna jarig en gaat daarom skiën.
Matiz, Damla en Onno presenteren hun Frans weerbericht.
Jens vertelt over het kleine land Andorra.
Ernesto is werkloos en vertelt over zichzelf.
Wout checkt wie z'n klastaak en werkplantaken heeft volbracht.
Maud en Winke brengen een tussendoortje van Just Dance met YouTube.

Wat hebben we geleerd?
Pas op met je linkerhand in India, daar gebruiken ze enkel hun rechterhand bij het eten.
Een geoloog is iemand die de aardkorst bestudeert.
Een seismoloog is een wetenschapper die aardbevingen onderzoekt.
Een seismograaf is een toestel dat aardschokken registreert.
Een tekst kan je samenvatten met sleutelwoorden.
Tornado's zijn wervelwinden die lijken op grote stofzuigers die alle losse spullen mee in de lucht trekken.
:10 -> de komma schuift 1 plaats naar links, het getal wordt kleiner -> 8,2 : 10 = 0,82
:100 -> de komma schuift 2 plaatsen naar links, het getal wordt kleiner -> 19 : 100 = 0,19
:50 -> eerst :100 en dan x2 -> 7,6 : 50 = 0,076 x2 = 0,152
:5 -> eerst :10 en dan x2 -> 6,45 : 5 = 0,645 x2 = 1,290
:25 -> eerst :100 en dan x4 -> 7,3 : 25 = 0,073 x 4 = 0,292

