de krant van leerkring Wout
le mardi 19 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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Eindredacteur

Maud
Liv
Elias
Wout
Equinox!

Wat nieuws?
Damla is naar de kinderuniversiteit gegaan. Ze heeft er haar eigen zeep gemaakt.
We doen een rondje, in dat rondje vertel je wat je later wil doen. Veel kinderen willen een architect worden.
Winke zoekt boeken van Roald Dahl voor haar boekenmarktje. Wie kan haar er enkele lenen?

Wat hebben we geleerd?
Je kan zelf ook dingen maken. Je moet niet alles van de fabriek hebben.
Iedereen is anders daarom heeft iedereen andere interesse voor later.

Daar komt de lente! De weerkundige lente start op 1 maart, de sterrenkundige op 21 maart.
Equinox komt van het Latijn: equi (gelijk) + nox (nacht).
De dag en nacht zijn even lang op het moment dat de zon loodrecht op de evenaar staat, dat is om 20 maart 22u58 MET.
We leerden over gemiddelde en mediaan:
het gemiddelde van een reeks getallen = de som van de getallen : het aantal bv. (6 + 6 + 8 + 12) : 4 = 32 : 4 = 8
de mediaan van een reeks getallen is het middelste cijfer als je de getallen van klein naar groot ordent
bv. 5 , 8 , 4 , 3 en 9 --> 3 , 4 , 5 , 8 , 9
de mediaan van een reeks getallen is de helft van de som van de middelste 2 cijfers als je de getallen ordent
bv. 6 , 8 , 7 , 10 --> 6 , 7 , 8 , 10 --> (7 + 8 ) : 2 = 7,5

