
kc de Duizendpoot
Het nieuws uit groep 7/8a 13 november

2019
Sinterklaas

16 november komt
sinterklaas aan

Carnaval

11-11 Is het
carnavalsseizoen geopend

het thema:
Oeteldonk binnenstebuiten

Miloo

Onze school is overgestapt
naar een nieuw

computersysteem: Miloo!

Mediamasters

Lezers die alleen de
voorpagina lezen, weten

meteen wat er in de rest van
het nieuws staat

Amazonegebied

Grote branden in het
Amazonegebied.

Carnaval 11-11

Oeteldonks embleem

Deze KC de Duizendpoot krant wordt aangeboden
door groep 7-8A!

In onze klas zitten de volgende kinderen die mee
hebben gedaan:

Hiba, Yamama, Libana, Levi, Saena, Kaoutar,
Ramiro, Anas, Azad, Omar, William, Salma,
Mohammed, Roger, Kawtar, Djayelena, Irfan, Ranu,
Jael, Lina, Illias.  

De juffen zijn:

Juf Kim en Juf Lonneke

Brand in het Amazonegebied

Een voor Oeteldonk relatief jong
evenement is d?n Elfde van d?n
Elfde. Waar voorheen (vóór 2010)
het Kwèkfestijn het toneel vormde
voor de opening van het
Oeteldonkse carnavalsseizoen,
wordt het sinds 2010 op 11-11 om
11:11 officieel geopend.

Sinds 2010 echter wordt het
seizoen niet meer geopend in de
vertrouwde Pleinzaal in het Theater
aan de Parade met het Kwèkfestijn
als decor, maar wordt dit als op
zichzelf staand evenement gevierd.
Voor het eerst op kleine schaal en
nog wat onwennig in 2010, om in
2011 (11-11-11) groots gevierd te
worden! Al in het tweede jaar dat
het gevierd wordt was Oeteldonk
uitgebreid in het (landelijke) nieuws
en werd de reputatie van
Oeteldonk,

ook op 11-11, als één van de meest
bekende carnavalssteden nog maar
eens bevestigd.
 Het is dan ook nu al niet meer weg
te denken op de kalender en heet
tegenwoordig ook officieel D?n
Elfde van d?n Elfde waar in de
binnenstad van Oeteldonk geen
ontkomen aan is.

Het weer

Belooft een waterkoude dag te
worden. Het is grijs en een
neerslaggebied trekt over het
uiterste zuiden en zuidwesten.
Daarbij zitten soms kletsnatte
sneeuwvlokken tussen de
regendruppels. In de Limburgse
Heuvels is de kans op natte
sneeuw het grootst. Tijdens
neerslag is het hooguit 3 graden. In
de rest van het land blijft het droog
en wordt het maximaal 5-6 graden.
Daarmee is het een stuk kouder
dan normaal. Maxima van 9-10
graden zijn halverwege november
gebruikelijk. Er waait een zwakke
tot matige noordoostenwind. Door
de wind ligt de gevoelstemperatuur
rond of net iets boven het vriespunt.

Miloo

Vorige week zijn we met de school
overgestapt naar een nieuw
computersysteem Miloo. De
kinderen zijn heel enthousiast en
hebben zelfs een eigen avatar die
ze kunnen bewerken.

Ieder jaar zijn er veel branden in het
Amazone-gebied. Maar in augustus
stond een uitzonderlijk groot gebied
in brand. Uit cijfers van het
Braziliaanse ruimte-instituut INPE
blijkt dat in de eerste drie weken van
die maand ruim 30.000
brandhaarden werden gemeten,
puntjes op satellietfoto?s waar brand
te zien was.

Dat was het hoogste aantal
brandhaarden in negen jaar tijd, en
het geeft een goed beeld van de
ernst van de situatie.

Waarom waren er zoveel branden?
Soms ontstaan er branden door
natuurlijke oorzaken als
blikseminslag. Korstjens: "Maar
verreweg de meeste branden zijn
aangestoken door de mens: door
boeren en illegale landbezetters die
de grond geschikt willen maken voor
landbouw en veeteelt."

"Dat er in augustus zoveel branden
waren, komt waarschijnlijk omdat er
meer ontbossing is geweest eerder
dit jaar. Je kunt de branden van dit
jaar dan ook niet los zien van de
ontbossing."

Hoe staat het er nu voor?
Augustus was de ergste
brandmaand in negen jaar tijd,
maar in september ging het beter:
er was een drastische daling te zien
van het aantal branden in de
Amazone-regio.

Het aantal brandhaarden gemeten
door het INPE liep zo'n 30 procent
terug, tot onder de 20.000. Dat was
het laagste aantal voor die maand
in zes jaar tijd. Deze maand lijkt het
aantal branden stabiel te zijn: om
en nabij de cijfers die normaal zijn
voor oktober.

Raadsel

Sinterklaas Mediamasters 8 t/m 15 november!

Wat is licht en groen?

Antwoord:
Lichtgroen

Zaterdag 16 november
komt Sinterklaas aan in
Apeldoorn. Sinterklaas
komt dit jaar niet aan met
de stoomboot maar met
de stoomtrein. Dit komt
omdat het paard van
Sinterklaas met pensioen
is gegaan. En het nieuwe
paard Ozosnel heeft
koudwatervrees en
daarom komt Sinterklaas
aan met de stoomtrein.

Vrijdag 8 november zijn we gestart met groep 7-8A met de
week van de Mediamasters. Deze week leren we hoe we
met internet veilig kunnen omgaan en hoe hackers achter
je gegevens kunnen komen. We zijn super enthousiast
met onze klas gestart en maken veel extra opdrachten.
Maandag 18 november worden de winnaars bekend
gemaakt.

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.


