Adiël Klompmaker.com - Klas begonnen

zondag, 31 januari 2021 20:10 - Laatst aangepast zondag, 07 februari 2021 19:08

Hallo iedereen,

Welkom bij deze derde blog van het nieuwe jaar. De coronagevallen op de Universiteit van
Alabama campus
hier zijn aan het
stijgen. Circa 3.3% van de geteste personen is positief bevonden in januari, wat behoorlijk hoog
is ten opzichte van vorig jaar zelfs. Als onderdeel van een reguliere steekproef, word ik zelf
aankomende week getest voor het eerst sinds juli. De uitslag zal hoogstwaarschijnlijk negatief
zijn zoals jullie zullen begrijpen want we komen met bijzonder weinig mensen in contact.
Daarnaast hebben Cristina en ik als docenten ons online opgegeven om een coronavaccin
(Pfizer) te krijgen later deze maand. De coronawebsite van Alabama lag een dag later er alweer
uit, dus het wordt afwachten of het allemaal wel gaat gebeuren.

Het semester is nu een aantal weken bezig en inmiddels heb ik mijn eerste lesje gegeven
afgelopen maandag. Online natuurlijk om bekende redenen, al zullen later in het semester wel
een aantal lessen op de campus zelf gaan plaatsvinden omdat het nu eenmaal een hybride klas
is. Dit is mijn eerste klas in zes jaar tijd. De afgelopen zes jaar was lesgeven, behalve dan een
enkele losse klasperiodes, niet onderdeel van mijn werkzaamheden, maar nu geef ik een klas
per kalenderjaar les. Ik heb twaalf studenten in de klas en het zal vooral een discussieklas zijn
over allerlei aspecten binnen de paleontologie. Ik ben benieuwd hoe het in het verloop van het
semester zal gaan!

Een ander onderdeel van mijn werk is het publiceren van origineel wetenschappelijk
onderzoek. Als artikelen eenmaal door het reviewproces zijn gegaan, dan krijgen we de
proefdrukken voor een laatste check alvorens de artikelen officieel worden gepubliceerd.
Uitzonderlijk in de afgelopen twee weken was dat ik maar liefst vier proefdrukken kreeg ik vijf
dagen tijd! Dat maak je bijna nooit mee. Binnenkort meer over de inhoud van deze vier artikelen
als ze eenmaal gepubliceerd zijn. Wellicht komt er nog een persbericht over eentje uit….
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Het park of arboretum van de universiteit is weer open sinds begin december. Het was een
mooie late namiddag vorig weekend. Hier een meertje waar dichtbij een bever woont gezien de
schade aan de bomen.

Zo af en toe werken we verder aan de tuin en het bosperceel. Het bospad (7 minuten lang) is
inmiddels af en veel klim- en prikkelstruiken zijn van andere bomen of de bosgrond verwijderd.
Het begint ergens op te lijken, want de vorige eigenaren waren niet zo van het onderhouden
van het bosgedeelte van het perceel. Bomen genoeg nog, maar gisteravond hoorden we een
behoorlijke dreun dicht bij ons huis. Van een al dode boom van ca. 13,5 meter was 11 meter
afgebroken en omgevallen. De boom was gevallen in de juiste richting parallel aan het huis
welteverstaan, dus dat was geluk.

Tot over twee weken,

Adiël
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