Toets PhotoShop
1. Maak de foto van opgave1 na.
De vogelverschrikker op de voorgrond is
scherp en de boerderij op de achtergrond
is onscherp. Je levert de jpg in via de ELO.
(15 punten)

5. Maak een poster op A3 voor de
Ostrea Chess Challenge.
(50 punten)
Op donderdag 16 december is er op het Ostrea
Lyceum een schaakfestijn. Gebruik onderstaande
informatie met aanwezigheid van de Nederlandse
kampioen bij de senioren GM Anish Giri.
Plaats van handeling:
Ostrea Lyceum
Bergweg 4
4461 NB Goes

2. Van opgave2.jpg moet je alle foto’s
uitsnijden en rechttrekken. Voer dat uit
en lever de individuele foto’s in.
(10 punten)
3. Retoucheer en repareer de foto
opgave3.jpg. Het grote witte kruis en de
vlek op de rechterbovenwang moet je
wegwerken. Het rechteroog moet ook
hersteld worden zodat het ongeveer
hetzelfde er uit ziet als het linkeroog.
(10 punten)
4. Maak met een pixelmasker een jpg van
opgave4.psd. Lever opgave4.jpg in.
(15 punten)

Programma:
13:30 ontvangst met fris en koek
14:00 aanvang mini schaaktoernooi
16:00 prijsuitreiking door GM Anish Giri
16:00 simultaan voor leerlingen, docenten en
ouders door GM Anish Giri
18:30 snelschaaktoernooi met GM Anish Giri
21:00 einde
Meer informatie via Frans Peeters.
pts@ostrealyceum.nl
06‐44507987
Anish Giri (Sint‐Petersburg, 28 juni 1994) is een
grootmeester die in Rijswijk woont. Giri heeft
een Nepalese vader en een Russische moeder en
hij heeft zowel een Russische als Nederlandse
nationaliteit. Hij spreekt zeven talen waaronder
Nederlands.
Doelgroep bij het schaaktoernooi ’s middags zijn
leerlingen van het basisonderwijs en leerlingen
van klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs. Er
zijn twee categorieën en in beide categorieën zijn
drie bekers te verdienen. Alle deelnemers krijgen
een herinneringsmedaille.
Bij de ontvangst en in de pauze is er voor de
deelnemers van het mini schaaktoernooi gratis
frisdrank en een koek.
Maak gebruik van het logo van de school en een
meegeleverde foto van Giri of zoek zelf een foto
op het internet.
Het formaat van de poster is A3 en je levert een
PDF in via de ELO. Zet je naam rechts onderaan.

