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8.30: groep 4 + 9: Een kijkje achter de schermen van het operaballet
Vlaanderen
ICT groep 8 – 7 – 5
Groep 6 – middagsport
Groep 3 – online ouderavond schoolrijpheid (12 uur)
Groep 3 – zwemmen

Filmpje van de week
Roger Taylor's Drum Solo, Queen (Rock Montreal 1981) - YouTube: slagwerk. Ook dat heb
je in veel verschillende maten en gewichten. De meest robuuste zijn wellicht de
pauken. In essentie is het een ketel waarover een vel is gespannen. De ketel kan van koper
of van een kunststof zijn. Het vel was vroeger gemaakt van kalfshuid maar ook dat is
tegenwoordig steeds vaker een kunststof. De toon van de pauk wordt bepaald door de
grote van de ton, de plaats en het soort ‘stok’ waarmee je op het vel slaat en de spanning
van het vel. Die spanning kan verhoogd of verlaagd worden met vijzen aan de zijkant van
de ton. Maar het kan ook met een systeem van pedalen. Heel technisch allemaal. Hoe
harder je op het vel slaat, hoe luider de klank. Een paukenist is die veel meer dan een gek
die met wat stokken op een grote ton staat te rammen. Het woord ‘pauk’ hebben we
geleend uit het Duits. In het filmpje zie je de drummer van de popgroep QUEEN eerst op
drums – top maar hier minder interessant – en daarna een solo op pauken weggeven. Hij
bespeelt trouwens pauken waarbij je de spanning van het vel met pedalen kan regelen. Je
moet maar eens goed toekijken.
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Ouderavond bosklas (groep 8 en 9): woe 9 maart om 19.30 uur
We hebben deze week 2 besmettingen te melden. De ouders van de desbetreffende
klassen werden reeds op de hoogte gebracht.
Er zijn meldingen van luizen. Gelieve de kinderen grondig na te kijken en dit een
aantal dagen na elkaar te herhalen. Indien nodig, behandel uw kind.
https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/
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