de krant van leerkring Wout
le mardi 7 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

10°C
veel
geen
westen
zwak

Verslaggever
Ochtendkringleider
Leerkringleider
Eindredacteur

Jens
Fine
Ernesto
Wout
Jarige Onno speelt met Lego tijdens de pauze.

Wat nieuws?
De korte nabewaking staakt.
Wie het boek van Erik Persoons wil moet deze week ten laatste 10 euro meenemen.
Fine moet een beugel dragen. Ze ging op bezoek bij de orthodont.
Sara vertelt verder over de onderzoekjes.
Winke onderzoek over het eiland.
Liv en Lila hebben ook iets onderzocht.
Damla toont filmpjes van haar onderzoekje.

Wat hebben we geleerd?
Mensen staken omdat ze ergens niet mee akkoord zijn. Bv. ze verdienen te weinig geld.
Betogen is niet hetzelfde. Betogers gaan op straat met spandoeken om te tonen dat ze boos/ teleurgesteld/ ontevreden zijn.
De orthodont zorgt voor beugels of problemen met je kaak, terwijl de tandarts kijkt naar hoe gezond je gebit is.
Er was een Duits paard dat kan optellen, aftrekken en vierkantswortels berekenen.
Winke heeft berekend hoeveel stemmen er op het eiland nodig zijn om een meerderheid te hebben. Met 50 inwoners
is er een meerderheid als 26 mensen voor een beslissing (de helft + 1). Voor sommige beslissingen wil je dat er meer mensen
voor beslissen. Om een 3/4 meerderheid te hebben, heb je 38 stemmen nodig.
Lila en Liv maakten een foto met president Trump, onze koning Filip en koningin Mathilde en Kim Jong-Un,
dictator van Noord-Korea. En ook een foto van hun twee als leiders van het eiland.
Damla en Fine interviewden 4 inwoners van het eiland met de vraag wat er beter kan op het eiland. Bv. meer natuur
en bomen, een eigen vlag, meer toerisme en meer bezoekers, levendige steden, …
We leerden ook wat Frans. Maak het juiste gebaar bij deze Franse woorden: à gauche, un carrefour, des feux,
à droite, tout droite, un rond-point.

meer mensen

