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K E R S T

E D I T I E
Kerstpuzzel

K E R S T P U Z Z E L

Herkent u de namen van deze 20 docenten en medewerkers van het RML?
1

Bij kerstmis hoort een kerstpuzzel. Lekker
voor onder de boom. Zelfs als je niet goed
bent in kryptogrammen kun je deze puzzel
makkelijk oplossen. Tip: jaarboekje erbij!
Er zijn diverse prijzen te winnen voor de
eerste en beste oplossingen. Mail de oplossing naar MA@rml.nl. Wie het eerst komt die
het eerst maalt!
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Zoals aangekondigd in het vorige MA magazine, vindt u hier meer informatie over de
lezing die onze oud-collega Hans Wolfs
zal geven op woensdagmiddag 13 februari 2013 vanaf 16.30 en nogmaals in de
vroege avond vanaf 19.00 uur voor leerlingen, oudleerlingen, ouders en docenten. Lees hieronder de vooraankondiging.

Z O E A V E N
Van roodhemden tot zwarthemden, van
Lutjebroek en Oudenbosch, van een vrome
paus, Pius IX, tot Mussolini, de strijd om
Rome en de eenwording van Italië. Een
onbekende geschiedenis over 3200 Nederlanders die probeerden de Italiaanse
geschiedenis naar hun hand te zetten.

P I M P

Y O U R

. . . . . . . . . . ?

Na de kerstvakantie gaat
Xaviera Altena ons vertellen
wat er precies allemaal te
pimpen valt aan je bezittingen.
Houd de berichtgeving in de
gaten en zorg dat je erbij bent
als de workshop begint! Tot dan moet je je
even uitleven op je kat. Houd het leuk!

UPDATE
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W O L F S
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S u c c e s !

L E Z I N G
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Across

20

Down

5. Vesting voor scherpe zieners. (10)
6. Deze appel viel erg ver van de stam. (9)
8. Bepaald Franse wildheid. (2+7)
10. Tussen Centraal en Lombardijen. (5)
13. Met een zwaard en één stengel in het
korenveld (8)
15. Creëert de cleverest cookies uit eigen oven.
(3)
18. Behorende tot zaken uit het Engelse land
van ooit along the Leak.(M/V). (3+10)
19. Vóór die zandhoop staan twee voornamen
(4)
20. Lakken hoeft niet op dit paardenpootje. (10)

1. Zoon van leren zak uit het noorden. (5)
2. Zo is hij er en zo is ze verdwenen. (6)
3. Als z'n vader Jan had geheten hadden we
hem niet herkend. (8)
4. Die stad is juist wel voor de poes.(8+8)
7. Deze vrouw bevindt zich net over de grens
van haar vakgebied (3+5)
9. Jeugdig Frans snoer. (3+2+4)
11. Mediterrane spirit die goed is voor onze
portemonnee (9)
12. Deze schipper zwaait de scepter alleen aan
wal. (7)
14. Langer dan Beatrix en mannelijker (6)
16. Dat Duitse gehucht ligt aan een meer. (7)
17. Mooie hond (5)

2 0 1 2 A R C H I T E C T E N
2012Architecten, Atelier van Lieshout
en Rotterdamse ontwerpers gaven cultuurcentrum WORM een plek in het
voormalig pand van NRC aan de Witte
de Withstraat in Rotterdam. De herbestemming ging verder dan het gebouw
alleen. Ook het interieur is voor het
overgrote deel vervaardigd van restmaterialen. Niet alleen esthetisch ingezet
maar ook functioneel ontworpen: zo zijn
de zitjes in de foyer gemonteerd op de
rails van de archiefkasten van het voormalig fotomuseum, daardoor zijn deze
gemakkelijk verplaatsbaar en kun je zelf
je tafel maken in elke gewenste lengte.
Dit voorjaar zal 2012Architecten een
rondleiding in Worm verzorgen en
zij nodigen u van harte uit deze bij te
wonen. Let goed op de aankondiging!

GITAAR

Goed nieuws: dhr Weeda is al toe aan de
tweede ronde gitaar sessies. Meld je aan bij
wda@rml.nl of MA@rml.nl onder vermelding
“gitaar”. De kosten zijn 20 euro voor vier
sessies op de woensdagmiddag. Doen!

Z I N G E N !

Er zijn 2 projecten onderweg die beiden met
zingen te maken hebben. Hierboven vind je
de muziek van het lied Belle qui tient ma vie
van Thoinot Arbeau (1520-1595) dat bij ons
model gaat staan voor de Renaissance in
VWO 5. Binnenkort hoor je er meer over.
Voorts is er uit de muziekhoek vernomen dat
er iets staat te gebeuren met een koor... Erg
spannend allemaal. Houd er rekening mee
dat je gevraagd kunt worden.

UPDATE

ROPA

UPDATE ITALIAANS
De studenten Italiaans die zich hebben
op-gegeven beginnen aan hun derde les
en kunnen zichzelf al voorstellen in het Italiaans. Er zijn er zelfs die kunnen roddelen
over hun ouders, broers, zusters of over hun
kinderen. In dit stadium mogen ze gelukkig
nog fouten maken....

FIETSTOCHT

Met groot enthousiasme heeft een
aantal mensen zich aangemeld om
begeleider te zijn van onze fietstocht (met de auto!!). Hartelijk dank daarvoor, maar naast een eregast uit de sectie
geschiedenis die ons hopelijk alle ins en
outs gaat vertellen van wat wij onderweg
zoal tegenkomen, is het eerst de beurt aan
de fietsers. Hiernaast vind je een kaartje
van de Jacobsroute naar Parijs, allemaal
erg mondain natuurlijk, maar de route gaat
ook langs de Somme, sommige van jullie
welbekend. We vertrekken na het eerste
weekend van de zomervakantie en keren
terug met de Thalys, terwijl onze fietsen op
transport gaan. Onderweg slapen we in
tentjes, behalve als het heel hard regent en/
of onweert, dan gaan we op hotel.
We leggen per dag tussen de 50 en de 70
kilometer af, afhankelijk van weer en tegenslag. De reis gaat zo’n 10 dagen duren.

Z E L F

B A K K E N

!

Bak deze kerst je kerstster zelf. Je kunt zien
hoe het moet op deze site:
http://www.marthastewart.com/275712/
kids-christmas-crafts/@center/307034/christmas-workshop

G E V R A A G D
Zouden leerlingen die apps kunnen maken
voor iPhone en/of iPad mevrouw Wegman
een lesje willen leren? In ruil daarvoor leert
zij je interactieve e-books te maken voor op
de iPad.

Denk aan onze
aarde, ook
tijdens
de
kerstvakantie

A A N G E B O D E N
Mevrouw Wegman biedt, in ruil voor een
lesje apps ontwikkelen, een les aan waarin
je leert interactieve e-books te maken met
behulp van Adobe Indesign en/of van
iBooks author.

Wil je meedoen met de rubriek GEVRAAGD/AANGEBODEN? Mail naar MA@rml.nl

Volgend bimest er in dit magaz i n e :
Nieuws over:
• lessenreeks filosofie (nu echt)
• de leesclub
• diverse updates

Voor nu:
Fijne kerstdagen en een
heel goed en gezond
2013 namens
de kuco’s van de Montessori Academie.

