
                  
  
  
  Zelf zul je ook nog wel een re-
                   den of twee hebben om naar 
   Italië te gaan en met Italianen
  te praten, 
  toch?

Montessori Academie

Magazine
NU!! Italiaans voor beginners en de workshop gitaar. Lees er alles over 

en vergeet de ROPA fietstocht niet! Nieuwsgierig? Lees verder!
Hoe?

Het begint met de inschrijving. Als je vanaf 
6 december 2012 de donderdagmiddag 
vrij kunt maken van 16.00 tot 17.30 en het 
mag van je ouders dan kun je je inschrijven 
door middel van het inschrijfformulier dat je 
hieronder aantreft. Je krijgt 15 weken les van 
anderhalf uur. Vergeet niet om alle vragen op 
het inschrijfformulier te beantwoorden.
Trouwens, je kunt ook je ouders meenemen, 
dan krijg je waarschijnlijk familiekorting bij 
voldoende inschrijving.

Wat?
Wat mag je verwachten van 15 x 1,5 uur 
= 22,5 klokuur Italiaans? Heel wat. Je kunt 
daarna rustig met je ouders op vakantie naar 
Italië, waar je ineens alles voor het zeggen 
krijgt. De kosten zijn € 5,- per leerling per les 
met een minimum van 10 inschrijvingen. De 
gehele cursus kost dus € 75,- exclusief boek.
Dit bedrag kan ook overgemaakt d.m.v. een 
acceptgiro die door de administratie zal 
worden gestuurd naar het huisadres.
Uiteraard wordt er van je verwacht dat je 
regelmatig studeert, want geen enkele taal 
komt je zomaar aanvliegen.

Waar?

Tja, zelf had ik gedacht aan lokaal 408, 
maar misschien zijn we wel met zoveel dat 
we naar het dramalokaal moeten, of zelfs de 
aula!

Boek? Welk boek?

Als je je hebt ingeschreven zorg dan dat je 
het volgende boek bestelt: Azzurro 1, Frat-
ter, Intertaal, ISBN 9054518499. Kosten: € 
29,-

Je vindt het inschrijfformulier op:

http://mum.coffeecup.com/forms/
Italiano%20al%20RML/

Waarom?

Wat houdt het in?

G I T A A R

Tijdens deze lessen leer je gitaarak-
koorden te spelen die je kunt gebruiken 
bij de meest gangbare liedjes.

De lessen worden gegeven door dhr Weeda.

Door wie wordt het gegeven?

Voor wie is het?

Voor leerlingen die in het bezit zijn van 
een akoestische gitaar.
Ouders of docenten zijn ook van harte 
welkom.

Waar is het ?

Muzieklokaal

Hoe kun je je aanmelden?

Wat kost het?

De kosten zijn € 20,- voor alle vier sessies.

Informatie en aanmelden vanuit je school-
mail bij: wda@rml.nl of stuur een mail onder 
vermelding “aanmelding gitaar” naar MA@
rml.nl

Wanneer?

Vier woensdagmiddagen van 16.00 tot 
17.00 uur op 21 november, 28 november, 
12 december en 19 december.

Direct na aanmelding wordt de acceptgiro 
naar het huisadres gestuurd.

ROPA fietstocht
Afgelopen zomer zijn zowel Jaap Bakker 
(V6) als Annemiek Wegman (English teacher) 
naar Marseille gefietst. Jaap met z’n vader, 
Annemiek met haar man. Het was een onbe-
schrijflijk mooie tocht en dat is dan ook de 
reden waarom Jaap en Annemiek aan het 
begin van de zomervakantie de ROPA fiets-
tocht gaan organiseren voor leerlingen (en 
hun ouders). De ROPA fietstocht begint in Rot-
terdam en eindigt, ja u raadt het al, in Parijs. 
Wij leggen de gedachten even bij jullie in de 
week en komen dan in het volgende maga-
zine terug op de organisatie ervan. Annemiek WGM op St Jacobsroute naar Parijs, ter hoogte van Brussel.

V o l g e n d e  m a a n d  i n  d i t  m a g a z i n e :
Onder voorbehoud:
•  de lezing van dhr drs Hans Wolfs.

 Info over nieuwe lessenreeksen waaronder:
•  filosofie.


