HOE lang nog..?
Daar zitten we dan, wachtend op versoepelingen
Hopen op verbeteringen
Wat gaan ze ons deze keer beloven
Elke keer worden de versoepelingen weer verschoven
Daar zit je dan als student op je kamer
School volgen online gaat als maar moeizamer
Ik verlang toch zo om weer uit te mogen gaan
Weer op de dansvloer kunnen staan
Dansen, zingen, springen en feesten
Weer los gaan als gekke beesten
met vriendinnen een pretpark bezoeken
Of een vakantie boeken
Oh wat mis ik dit gedoe
We willen zo graag weer terug naar het normale leven
Waar we elkaar weer knuffels mogen geven
Hoelang duurt het nog
Niemand die dit leuk vind toch?
En ik weet corona is niet zomaar wat
Maar ik ben het wel helemaal zat
Geschreven door Irene

In deze editie:

WAT (De planning) / WIE (Happy Stones) ) WAAR (Het internet) / HOE (Een Gedicht)

WAT zit er in de pijplijn?
Wat missen we onze disco zeg!
We zouden heel graag weer een feestje willen bouwen met jullie.
Maar door corona mogen we niet binnen zijn met een grote groep.
Daar hebben we natuurlijk iets op bedacht.. Het lekkere weer komt er
weer aan, dus kunnen we een buitendisco houden, slepen we de
boxen gewoon naar buiten. Want buiten kunnen we wel lekker met
z’n allen zingen, dansen, spelletjes doen en feesten! Alle informatie
komt binnenkort op onze Facebookpagina (kinder disco- de kiep) te
staan, dus hou die in de gaten!!
Ondertussen kun je de pagina van Jongerenwerk Impuls ook in de gaten
houden voor leuke muziekbingo’s. Lekker onderuit gezakt in je eigen
warme kamer de leukste muziek luisteren.
Heb jij iets dat je al heel lang wil doen, of wat je heel leuk lijkt om een
keer te doen bij de kiep? Of wil jij ons team versterken in de jeugdraad?
Stuur dan berichtje via Facebook of Instagram naar “de kiep disco”.

We hopen op veel leuke ideeën!
De Jeugdraad bestaat uit:
Voorzitter:
Irene
Vice-voorzitter:
Naomi
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Secretaris:
Ondersteuning:
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Julian
Leysan / Henk

WIE laat overal die stenen achter?

WAAR komt dat vandaan?
Maar waar komt Youtube vandaan?

Happy stones! We hebben ze gemaakt tijdens
de kinderclub in het dorpshuis. Super leuk.
Happy stones (blije stenen) kun je overal en
nergens tegenkomen!!
Er is een hele gemeenschap die kiezelstenen
beschildert en verstopt. Het zijn van die kleine
dingen die de coronaperiode net iets dragelijker
kunnen maken. Het is heel aanstekelijk en nu zijn
we lekker bezig met stenen zoeken en schilderen met zijn allen.
Het is wel de bedoeling dat de stenen door de vinder ook weer op
een andere plek neergelegd wordt, zodat ze gaan 'reizen'.

- Je gaat op zoek naar een mooie platte steen
- Je maakt er een mooie steen van door hem te beschilderen of
stiften precies zoals jij het mooi vind.
- Die laat je dan ergens in het dorp achter (wel zodat de
dorpsbewoners hem kunnen vinden) naast een boom, op een
brievenbus, of.. wees creatief 
- De vinder maakt dan een foto van zijn gevonden steen, en die
kan hem delen op onze Facebook pagina.
- Daarna leg je hem ergens anders op een leuke plek in het dorp
weer neer.
Door de foto’s achter te laten kan iedereen in de
gaten houden wat er met de stenen gebeurt. Je
wordt er blij van en creatiever, je kan lekker naar
buiten en je maakt je omgeving mooier.

Het enige limiet is je eigen creativiteit!!
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Youtube is in 2005 bedacht door de makers van PayPal (een online
betaalplatform). En was bedoeld als datingsite, waar je een video van jezelf
kon uploaden om te laten zien wie je bent. Maar dat ging niet helemaal zoals
gepland, en al snel gingen mensen videos uploaden van allerlei leuke dingen
die ze mee maakten. En het waren gewoon te veel video’s om te verwijderen
voor de eigenaren, en hebben ze de site veranderd in Youtube zoals we die
nu kennen. Toen ze in 2006 de award wonen voor beste site van het jaar is
het overgekocht door Google.

En Google dan?

Je kan je tegenwoordig niet meer voorstellen dat er geen Google is, want wat
doe je als je iets niet weet.. je pakt je telefoon erbij en googled het even.
Google is begonnen in 1997 als een schoolproject door 2 studenten van de
Stanford Universiteit. Ze bouwden een server die het internet afspeurde en de
pagina’s rankschikt in hoe waardevol de informatie is die ze PageRank
noemden. En de zoekpagina die we nu kennen noemden ze BackRub, later
kwamen ze op de naam Googol (wat betekend: een 1 met honderd nullen),
maar door een spelfout van de bedenker bij het aanvragen van de naam is dit
uiteindelijk Google geworden.

Het internet, is eigenlijk nog niet eens ZO oud..
In Nederland werd het internet rond 1991 bekend, en voornamelijk onder
studenten en universiteiten na het World Wide Web-project, nadat er enige
jaren was gewerkt aan HTTP en HTML. Wat er voor zorgde dat je echt
websites zag als je het internet op ging en niet alleen maar lappen tekst. Vanaf
1994 werd ook de normale man aangesloten op het internet en vanaf daar
groeide het door tot wat we nu kennen.
Maar verwacht niet de snelheden die we nu hebben. Je moest eerst inbellen
op je modem, en goed bedenken wat je ging zoeken voor je er op gaat. Want
als je inbelde, deed de telefoonlijn het niet (want dat ging over dezelfde lijn
heen) en pagina’s laden was zo snel dat je nog wel even naar de keuken kon
lopen en wat drinken inschenken.. Maar het scheelde wel naar de bibliotheek
moeten fietsen en daar je informatie opzoeken, want zo deed je dat daarvoor
als je ouders het antwoord niet wisten.
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