de krant van leerkring Wout
le vendredi 8 février 2019
Le temps était comme ça:
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We spelen een bevruchtingsspel… De kinderen zijn zaadcellen.

Wat nieuws?
Wout met speelplaatsafspraken. Wout zoekt kandidaten om op te leiden tot leden van de kinderrechtbank.
We dansten vanmorgen de vogeltjesdans met z'n allen op het podium. De klassfeer is fijn!
Volgende week maandag wordt er bekend gemaakt wie de beste honderd woorden tekst schreef.
Ernesto zorgt weer voor het gedichtje van de dag over een natte jas.
Adam heeft een tekst geschreven over Fortnite.
Elias is deze week boekenpromotor, hij stelt een tof boek voor: "Opeens geheim agent".
Het boek gaat over een jongen Jesse die iemand tegen komt die heel hard op hem lijkt.
Fine gaf seksuele opvoeding: van baby, puberteit tot zwangerschap en ouderdom.

Wat hebben we geleerd?
Nieuwe speelplaatsafspraken: rechts lopen op de trap, nooit vreemden binnen laten, de wilgenhut niet vernielen, …
Je kan een anticonceptiemiddel gebruiken om niet zwanger te maken/worden: spiraaltje, condoom, de pil, …
Lesbische vrouwen kunnen gemakkelijker een kind krijgen dan homo's: ze gebruiken zaadjes van een donor.
De zaadjes worden bij de vrouw ingebracht en zo kan haar eitje bevrucht raken.
Een baby zit bij de geboorte onder een soort witroos slijm en heeft meteen reflexen: wenen, bewegen, …
Het is niet abnormaal dat een baby bij de geboorte huilt, dat komt doordat de baby voor het eerst zelf ademt.
Als de baby met z'n hoofdje naar beneden ligt kan het uit de buik komen.
Als de baby met z'n poep of voeten naar beneden ligt wordt er gekozen voor een keizersnee.
Na de geboorte van het kind volgt er ook de moederkoek die vast hangt aan de navelstreng om het kind te voeden.
Moeders die moeten bevallen van een tweeling, drieling.. worden nog meer begeleid. De baby's worden niet gelijk geboren.

