de krant van leerkring Wout
le lundi 11 mars 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
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Wout
Werken, werken … en nog eens werken!

Wat nieuws?
Bij Adam in zijn straat is er een boom omgevallen door de stormwind.
Er is een vliegtuig neerstort in Ethiopië, kort na het opstijgen was het contact verbroken.
Fine is gaan skiën, ze is veel gevallen en heeft haar knie licht gekwetst.
Jens is naar een voetbalmatch van Beerschot tegen K.V. Mechelen gaan kijken het was 0-0.
Bij Amir in zijn huis was er een lichtflits tijdens het stormweer.
Ernesto was lang geleden reporter en heeft oud nieuws bij: in de V.S. belden honden 16 keer het noodnummer.
Wout met spellingsspel: moeilijke woorden spellen in een kring.
Extra's: quizzen van Jens en Fine. Dit liep helaas was uit de hand.

Wat hebben we geleerd?
Een wapenschild is een symbool van een dorp of stad dat wordt afgebeeld op een vlag.
Plompe lori's zijn bedreigde aapjes. Mensen willen ze als huisdiertjes. Hun tanden worden onverdoofd getrokken.
Bij stormweer wordt er gekeken naar de schaal van Beaufort. Gisteren was er stormweer met ongeveer kracht 7.
Het noodnummer in de V.S. is 911. In België kan je de politie bellen via 101, voor brandweer en ziekenwagen bel je 112.
Je kan een percent van een geheel berekenen. Bv. 20% van 850 = 20/100 van 850 = 8,5 x 20 = 170.
Vele woorden: modern, voortdurend, verraden, professor, allergie, parallellogram, verrassing, e-mail en alleszins.
Wout zijn favoriet woord van de lagere school is 'onmiddellijk'. Boem!
Er zijn woorden die zowel een zelfstandig naamwoord zijn als een werkwoord. Bv. antwoord. Kijk naar de zin!

