de krant van leerkring Wout
le mardi 5 février 2019
Le temps était comme ça:

La photo du jour:
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Ernesto, Fine en Jens lezen hun Franse dialoog in op SeeSaw.

Wat nieuws?
Finn vertelt over de schoolquiz. We hebben 20 euro gewonnen.
Maud haar zus speelt mee in een musical.
Fine ging gisteren naar De Nachtvlinders om te oefenen voor het optreden.
Nisrine haar zusje deed mee aan een karatetoernooi, ze heeft helaas verloren.
Myrthe (en Alex is er helaas niet) met leuk spelletje: 'Appelflap'.
Jens vertelt over zichzelf als werkloze.
Bo (Liv is er helaas niet) met interessante weetjes over het poollicht.
Amir leest zijn tekst voor 'Het Gouden Zwaard'.
Finn en Maud met tekst 'De eetbare handschoenen'.
Bo tekst 'Atlantis'.
Onno woordenkenner: 'ogen'.

Wat hebben we geleerd?
Stokstaartjes zijn moordenaars! Ze doden elkaar, wel één vijfde van allemaal.
Poollicht komt voor in : Ijsland , Lapland en Azië (Noorden van Rusland), soms ook Zwitserland en Finland.
Onze menselijke zintuigen: het zicht, het gehoor, de smaak, de tastzin en de reukzin.
Je kan zien met je ogen, horen met je oren, smaken of proeven met je tong, voelen met je huid en ruiken met je neus.

Een scherpe hoek is <90° een rechte hoek = 90° een stompoe hoek is >90°
Om hoeken te meten en te tekenen moet je eerst nadenken: hoe zal de hoek er ongeveer uit zien?
Je start met het nulpunt van de geodriehoek juist te leggen.
Meten en tekenen: lees het aantal graden nauwkeurig af. Vergroot desnoods de benen van de hoek.
un grand garçon - une grande fille
des grands garçons - des grandes filles

