de krant van leerkring Wout
le mardi 8 janvier 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
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Bedankt Maud voor de nieuwe hamsterkooi! :-)

Wat nieuws?
Proficiat aan de kinderen die gisterenavond nog werkten aan wiskunde (Bingel of website): top!
Wout vraagt wie zijn tekstboek compleet is.
Matiz is in de vakantie naar Knokke geweest en dan was er thuis ingebroken.
Liv haar tante is 1ste schepene van Antwerpen.
Finn met weetje van de dag.
Üveys en Onno zijn bloggers en wensen onze een gelukkig nieuw jaar.
Damla is woordenkenner: 'menselijk'.
Liv woordenkenner: landschap.
Wout leert ons wat over landschappen en tekent op het bord.
Bo reporter: Verloren Maandag.
Maud en Winke entertainers: just dance. Tof!

Wat hebben we geleerd?
Je kan een verzekering nemen bv. voor je auto. Als je dan een botsing hebt dan wordt de schade voor jou betaald.
Wanneer er bij je thuis wordt ingebroken zal de verzekering ook deze schade vergoeden, ookal wordt de dief niet gevat.
Een gemeenteraad bestaat uit de burgemeester, zijn schepenen en de gemeenteraadsleden van verschillende partijen.
Een schepen is verkozen voor een bepaalde functie om de burgemeester te helpen bij beslissingen. Bv. haven, jongeren, …
In Oceanië wonen bizarre dieren, sommige soorten komen nergens anders voor.
Je hebt allerlei landschappen, zoals weidelandschap (veel gras, soms heuvelachtig), stedelijk landschap (huizen,..) en
industrieel landschap (fabrieken, haven, …).
x10 --> de komma schuift 1 plaats naar rechts (het getal wordt groter)
Bv. 1,29 x 10 = 12,9
x100 --> de komma schuift 2 plaatsen naar rechts (het getal wordt groter) Bv. 6,2 x 100 = 620
x5 --> x 10 : 2 Bv. 1,82 x 5 = (1,82 x 10) : 2 = 18,2 : 2 = 9,1
x25 --> x 100 : 4 Bv. 7,4 x 25 = (7,4 x 100) : 4 = 740 : 4 = (400 : 4) + (320 : 4) = 100 + 80 = 180
x50 --> x 100 : 2 Bv. 6,3 x 50 = (6,3 x 100) : 2 = 630 : 2 = (600 : 2) + (30 : 2) = 300 + 15 = 315
La météo = het weerbericht
Il fait -8°C (Il fait moins 8 dégrés) = Het is min 8 graden Celcius.
Il fait beau. = Het is mooi weer.
Il fait mauvais. = Het is slecht weer.
Il y des nuages. = Er zijn wolken.

