de krant van leerkring Wout
le vendredi 6 septembre 2019
Le temps était comme ça:

La photo du jour:
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We telefoneren met Bo!

Wat nieuws?
Wout heeft een klacht gekregen van Simon (nieuwe leraar van het 5de) dat we naar boven stormden.
Gisteren kregen we onze eerste les muziek en het was wel leuk maar druk.
Wout laat het lied horen wat we gisteren hebben moeten naspelen op muziek…
Nouamane heeft zijn drinkbus teruggevonden…
Elke (mama Jens) is verjaard gisteren… Jens en zijn gezin zijn naar een restaurant geweest.
Gisteren had Nisrine een bericht gestuurd naar Lila en kwam bij een zekere Ayub terecht…
Nouamane is boekenpromotor en heeft het over een boek van Geronimo Stilton.
Liv en Myrthe zijn bloggers deze week en schreven een tekstje. Zie website!
Elias is filosoof en heeft een raadsel: ''Wat was er eerst: een kip of het ei?'' Blijft een raadsel.
Amir vertelt over de Emiraten.
Lila en Damla hebben een onderzoek voorbereid voor ons…
Wie heeft de video voor Bo al gemaakt?!
Heeft iedereen zijn klastaak al gedaan!?
Onno heeft een boek mee dat al je (ja/nee-) vragen beantwoordt…
Wat hebben we geleerd?
Je mag echt nooit beginnen met roken want daar kun je longkanker van krijgen.
Om sigaretten aan elkaar te plakken gebruiken ze eetbare lijm…
Het Panamakanaal ligt in Panama, in het zuiden van Noord-Amerika.
J' ai un frère, mais je n' ai pas de soeur.
je peux - tu peux - il peut - nous pouvons - vous pouvez - ils peuvent
Een getal wordt gebruikt om iets aan te duiden:
rangorde (R) bv. eerste, elfde plaats, jaartal 2020 …
hoeveelheid (H) dat je kan tellen bv. 23 leerlingen, …
maatgetal (M) bij een maateenheid bv. 13 m, 16u15, 8 km² …
code (C) bv. nummerplaat 1-ABC-512, pincode 1211, postcode, …
verhouding (V) bv. toetsresultaat 16 op 20 of 16/20 …

