de krant van leerkring Wout
le mardi 22 janvier 2019
Le temps était comme ça:

La photo du jour:
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We maken brievenbussen… Onderteken post met je naam hé!

Wat nieuws?
Wout: Er staan foto's online van de workshop met Louize Perdieus.
Nisrine had zaterdag een angstaanval / hyperventilatie.
Noumane heeft in een telescoop gekeken naar planeten.
Myrthe en Fine met Frans weerbericht.
Mees is reporter en vertelt over benzine uit plastic.
Wout geeft uitleg over de v.t. van werkwoorden.
Üveys is werkloos.
Finn vertelt over het woord 'sneeuwvlok'.

Wat hebben we geleerd?
Astma is een ademhalingsstoornis: je kan bij inspanning (of plots) moeilijker ademen. Je kan een puffer gebruiken.
Door een telescoop kan je planeten van dichtbij zien.
In de middeleeuwen waren er ook vrouwelijke ridders. Je werd ridder als je vader met ridderplicht stierf.
Plastic wordt gemaakt van aardolie. De meeste plastics zijn niet afbreekbaar door de natuur. Daardoor is er veel zwerfvuil.

Cijferend vermenigvuldigen met een kommagetal: tel het aantal cijfers na de komma in je opgave.
Bv. 7,2 x 152 => schrijf 152 bovenaan => 152 x 7,2 => 1 cijfer na de komma, dus bij de uitkomst ook 1 cijfer na de komma!
De kijkletter van een werkwoord is de derde laatste letter, die heb je nodig om te weten of het +de of +te is.
Komt die kijkletter in 't fokschaap voor? Dan is het +te. Bv. stappen - p is de kijkletter, zit in het 't fokschaap -> ik stap+te
v.t. : schrijf eerst de stam en dan het stukje dat erbij komt Bv. ik antwoord+de ik zet+te wij mik+ten de draak spuw+de
Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Et comme boisson?

Ça fait combien?

Une grande portion sans sauce?

