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gratis huis aan huis blad met nieuws en advertenties uit Hoek van Holland

In deze Hoekse Krant:

■ Zaterdag

Hoekstee
Challenge

De Driemaster stapt de toekomst in
ativiteit van de leerkracht. Zo is het
mogelijk pagina’s uit lesboeken in te
scannen of er een digitale foto van te
maken en deze op het SMART Board
te laten zien. Maar ook de schooltv
uitzendingen en DVD’s kunnen
gewoon op het SMART Board worden geprojecteerd.

■ VT. De Hoek

vierde halve
eeuw bestaan
■ Samenwerking

De leerkrachten van groep 7 Joyce
van Daalen en groep 3 Jolanda
Oversluizen zijn erg enthousiast over
het nieuwe systeem. Afgelopen maandag stonden zij zogezegd te trappelen
om de extra mogelijkheden die deze
borden bieden te gebruiken in hun
klas.

WVH en
Maatzorg
■ Zomerconcert

op Brinkplein

en nog
veel meer...

Leefbaar
bezorgd over
voortbestaan
speeltuin
Leefbaar Rotterdam, afdeling Hoek
van Holland, heeft bij monde van Peter
Stok en naar zijn zeggen namens
ouders en kinderen van de speeltuinvereniging haar bezorgdheid uitgesproken over het voortbestaan van de
Speeltuin
achter
de
Korelbetonwoningen aan de Prins
Hendrikstraat.
“Nu één van de ID-ers vertrokken is en
de huidige leiding onvoldoende
gestuurd en ondersteund wordt vanuit
de deelgemeente, is de angst aanwezig
dat de kinderen binnenkort voor een
gesloten hek staan”, aldus Stok die
aangeeft dat de speeltuin steeds vaker
gesloten is.”Juist op dagen dat normaal
gesproken de speeltuin open moet zijn,
zeker tijdens de schoolvakantie.
Ouders en kinderen zijn van mening
dat het ontbreken van mankracht geen
aanleiding mag en kan zijn om de
speeltuin in een neerwaartse spiraal te
brengen. Juist omdat er ruime financiële middelen via het lidmaatschap
binnenkomen en er voldoende draagvlak is om de speeltuin open te houden”, aldus Stok die het dagelijks
bestuur van de deelgemeente uitleg
vraagt over de situatie en een toezegging wil dat er vanuit de deelgemeente
voldoende ondersteuning gegeven
wordt de speeltuin open te houden

Vooruitlopend op de opening van de
nieuwbouw, schakelt basisschool De
Driemaster aan het begin van dit nieuwe schooljaar al om op SMART
Boards. In twee groepen worden de
traditionele krijtborden vervangen.
Het grote verschil met een gewoon
krijtbord is de mogelijkheid om alles
wat je op een computerscherm kunt
laten zien te projecteren op het grote
digitale schoolbord. Dit betekent dat
je in je lessen op een eenvoudige
manier gebruik kunt maken van websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, interactieve teksten, presentaties en wat je nog meer zou kunnen
bedenken.
Het interactive whiteboard wordt
opgesteld in een klaslokaal en aange-

sloten op een pc. Via een projector
wordt het computerscherm geprojecteerd op het SMART Board, waarna
alle denkbare computerapplicaties
eenvoudig op het scherm zijn op te
roepen en te gebruiken. De vinger
vervult hierbij de functie van de muis,
terwijl ook met een pen over het beeld
kan worden geschreven. Zo zijn teksten en beelden eenvoudig te omcirkelen of te accentueren. Het feit dat
met een pen op het SMART Board te
schrijven is, zorgt ervoor dat ook ‘traditionele’ invuloefeningen, rijtjes
woorden of samen sommen maken
ook op het bord mogelijk zijn. De pen
fungeert dan als krijtje. Leerlingen
kunnen gewoon voor het bord komen
en opdrachten maken. Vervolgens
wordt de geschreven tekst met een

Bollenmysterie blijft
Het mysterie rond de lichtende bollen
die al verschillende malen zijn waargenomen, is nog steeds niet opgelost.
Wel zijn de bollen, in ieder geval afgelopen zaterdagavond rond 22.15 uur,
net na de onweersbui, weer waargenomen. Ditmaal claimt een lezer, die de
bollen zaterdag waarnam, er een foto
van te hebben gemaakt. Graag zouden
van de overige lezers die de bollen
hebben waargenomen willen weten of
dit de bedoelde lichten in de lucht zijn.
Uw reactie kunt u doorgeven via het
inspreken op 0174385081 of mailen
aan hoekse@daxis.nl. Mochten er
meer mensen zijn die een foto van de
bollen hebben, dan houden wij ons
van harte aanbevolen.
Er is inmiddels van verschillende kanten al weer een nieuwe mogelijke verklaring aangedragen.
Onlangs stond er in een landelijk krant
een stuk over een plaats in Twente
waar ook lichtbollen gezien waren.
Hier bleek het te gaan om een paar

grappenmakers die van rijstepapier
ballonnen maakten, er een soort

mandje onder hingen en dit aanstaken.
Door de warme lucht gingen de ballonnen eerst recht omhoog om vervolgens door de wind verder gevoerd te
worden. Op een gegeven moment was
de brandstof onder het ballonnetje op,
koelde de lucht af en zakte hij, steeds

speciale wisser uitgewist. Wat dat
betreft is er weinig verschil met het
schoolbord.
Maar de SMART Boards bieden ook
mogelijkheden de geschreven teksten
of gemarkeerde illustraties op te slaan
en op elk gewenst moment weer op te
roepen. En hiermee komen deze whiteboards tegemoet aan een belangrijk
onderdeel van leerlingen iets bijbrengen: herhalen en nog eens herhalen.
Dat kan niet met een gewoon schoolbord, want als je daar iets uitveegt, is
het weg. Met een SMART Board kan
dit wel.”

In de nieuwbouw van De Driemaster
zullen alle jaargroepen met een smartboard worden uitgerust en het komende half jaar zal dan ook worden
gebruikt om alle personeelsleden te
trainen in het gebruik van de nieuwe
technieken. Samen met de leverancier
Spektraal ICT Services uit Hoek van
Holland die ook de training en implementatie van de SMART Boards verzorgt is daartoe samen met de ICT
coördinator Joyce een opleidingstraject uitgestippeld dat iedereen op tijd
moet klaar stomen voor het gebruik
van de borden in de dagelijkse praktijk. Om iedereen in de praktijk met
de borden te laten werken beschikt De
Driemaster over twee extra verplaatsbare borden die in de andere klassen
zullen worden gebruikt.
Smart Boards maken een meer visuele vorm van onderwijs mogelijk, dat
is niet alleen beter voor de kinderen
maar in de praktijk ook gewoon leuk
en plezierig om naar te kijken, waardoor het onderwijs van de toekomst
nu definitief is doorgebroken in de
klaslokalen.

Leerkrachten kunnen ook veel efficiënter hun lessen voorbereiden.
Hierbij ligt de grens bij de eigen cre-

minder fel brandend, naar beneden.
Doordat er wit rijstepapier gebruikt
werd leken het door het licht van de
brandstof, inderdaad witte bollen. Een
lezer van de Hoekse Krant wist te melden dat hij dit enige tijd geleden ook

op het strand bij de Rechtestraat had
zien gebeuren. Misschien dat dit
inderdaad een verklaring is. Mochten
mensen resten van een soort luchtballonnetje in hun tuin vinden, dan houden wij ons uiteraard weer aanbevolen
voor een foto. Wordt hopelijk weer
vervolgd.

Aad Spaans
begint met
raadswerk

Aad Spaans heeft via de deelgemeente late weten vanaf 8
augustus aanstaande zij taken
als deelraadslid volledig op te
gaan pakken. Spaans, die als 1
mans partij bij de verkiezingen
met ruim 400 stemmen in
maart een zetel wist te halen,
kreeg vlak na de verkiezingen
met gezondheidsproblemen te
kampen en moest tot op heden
noodgedwongen verstek laten
gaan.

