de krant van leerkring Wout
le jeudi 7 février 2019
Le temps était comme ça:
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Elias zit klaar om de leerkring te volgen… :)

Wat nieuws?
Liv is dit weekend naar de Beekse Bergen geweest.
Adam mocht trainen in een zaal omdat hun voetbalveld helemaal nat was.
Ernesto en Finn hebben een gedicht voorgelezen: 'de kinderetende school'.
Elias cultuurkenner over U.S Bank Tower.
Nouamane en Adam waren bloggers en schreven over het ijsberen en de Beek-off.
Reporter Finn vertelt over een experiment in een oude ijskelder.
Bo en Ebubekir bloggers met een bericht over de factultatieve verlofdag van verleden maandag.
Damla cultuurkenner over de eerste fluit van heel lang geleden.
Matiz vertelt wat over zichzelf. Hij doet zijn klastaak 'werkloos'.
Mees vertelt over het Salvador Dali museum.
Wout doet een klas dictee: enkele woorden uit Kijker 5 (werkplantaak).
Myrthe en Maud vertellen over een gek weerfenomeen 'vissenregen'.
Maud is dierenspotter en vertelt over de duif.
We kregen een les over het menselijk lichaam van Fine, Damla, Myrthe en Liv.

Wat hebben we geleerd?
Meneer Pavlov heeft ontdekt dat je honden, leeuwen etc. kan trainen/ africhten. Honden zijn makkelijk.
Je kan de moeilijke woorden van spelling oefenen met de woordmuur op de website.. Doen!
Maateenheden zijn maten die aangeven wat je meet, een maatgetal is het getal dat erbij staat.
Lengte wordt uitgedrukt in m,cm, … Gewicht in kg, ton, … Inhoud in cl,l, ml… Volume in m³, …
Oppervlakte wordt uitgedrukt in are, m², … Tijd in maanden, uren, seconden, … Geld in euro, ponden, dollar, …
Het menselijk lichaam bestaat uit botten, spieren, zenuwen, organen, … Ze hebben allemaal hun functie.
Een jongen en een meisje hun puberteit start door het toenemend aantal hormonen in hun lichaam.
Meisjes komen gemiddelde sneller in hun puberteit, jongens wat later.
Meisjes krijgen hun maandstonden, dat is een beetje bloedverlies door een onbevrucht eitje… Kan pijn doen!
Jongens ontwikkelen ook, hun lichaam maakt zaad aan en ze kunnen een natte droom krijgen.
Andere kenmerken van de puberteit zijn: puistjes, baard in de keel, schaamhaar, gezichtsbeharing, borsten, gedrag, …
Het lot was ons niet goed gezind, Livs fles viel om, ze koos getal 13 en … Maud dobbelde getal 13. KARMA!
Ons kamp overspoelt zich met water, onze landbouw is om zeep… We moeten een brug bouwen.

