de krant van leerkring Wout
le lundi 6 mai 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

12
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zuidwesten
zwak
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Jens
Fine
Sara
Wout
De ideeënkist voor de verkiezingscampagne van The Lost Island.

Wat nieuws?
StuBrupresentator Christophe Lambrecht is overleden aan hartfalen.
Nisrine was zaterdag bij Liv haar feestje en het was fijn.
Vandaag begint de Ramadan.

Wat hebben we geleerd?
De Ramadan een vastenperiode waarbij je niks mag eten of drinken, alleen voor zonsopgang en na zonsondergang.
Het is een traditie bij de moslims. Op het einde van de Ramadan is er groot feest met veel lekker eten en drinken.
Je moet voorzichtig zijn als je alleen naar buiten gaat. Denk na over je veiligheid en vertrouw niet zomaar iedereen.
Als je pijn hebt kan je een pijnstiller gebruiken. Je moet opletten dat je niet te veel inneemt, dat is gevaarlijk.
Inslapen betekent dat je dood gaat. Het gebeurt dat mensen hun dieren laten inslapen met een dodelijk spuitje.
Mensen die in coma raken door een ongeval of ziekte, zijn voor lange tijd in een diepe slaap. Ze ademen nog wel.

Een slogan is een krachtige zin die mensen kan overtuigen om iets te kopen of te doen. Een slogan best positief!
Een geheel getal delen door een kommagetal doe je door de komma uit de deler weg te werken bv. x10
Dan moet je het deeltal ook vermenigvuldigen met diezelfde factor.
18 : 0,2 -> er staat een komma in de deler dus x10 om die weg te werken -> 180 : 2 = 90
64 : 0,04 -> er staat een getal met 2 cijfers na de komma in de deler dus x100 om die weg te werken -> 6400 : 4 = 1600
48 : 1,6 =
5,6 : 0,8 =

