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Wa a r z i j n we e n wa t d o e n we ?

Volg ons en blijf op de
hoogte van alle activiteiten
die er zoal plaatsvinden.

Dr uk op het icoon of ga simpelweg naar @MAcademie

Let op! Jim Roodnat komt filosofie geven. Schrijf je snel in!
Vanwege het succes dat Jim
Roodnat, oud-leerling en
Leonardo-docent Filosofie vorig jaar teweeg heeft weten te
brengen met zijn cursus hebben we hem gevraagd om een
vervolg. Dinsdag 12 maart
start hij, dit maal met de cursus “Kennisleer”. Gedurende
6 weken zal Jim een aantal
hoorcolleges verzorgen die
om 15.15 beginnen en een
klokuur duren. De kosten zijn
€ 30,- per persoon voor de
hele lessenreeks.
Geef je op via de mail op
MA@rml.nl.

Jim zal zich buigen over de volgende vragen:
“Wat is kennis?”
“Bestaat wetenschap? “
“Waarom zou je geloven wat
je op school leert? “
De cursus is geschikt voor bruggers met filosofische interesse
t/m eindexamenkandidaten die
nog nà willen denken. Een ieder wordt van harte uitgenodigd
z’n ouders mee te nemen.
Jim heeft voor geïnteresseerden
literatuur ter beschikking.
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ROTTERDAM-PARIJS...OP DE FIETS
De lente nadert met rasse
schreden en dat betekent dat
we de fietsen uit het vet moeten gaan halen en de plannen
voor de fietstocht naar Parijs
moeten vervolmaken. Wat is
er leuker dan fietsers bij elkaar
te zetten, zodat zij hun avonturen kunnen uitwisselen en
hun bijdrage kunnen leveren
aan het realiseren van de
tocht. Heeft er bijvoorbeeld iemand een grote transit bus die
we kunnen lenen voor weinig?
Als u geïnteresseerd bent in de
fietstocht en in een informatieavond daarover, meldt u zich
dan even per email:
MA@rml.nl

Wat er vast staat:
• We vertrekken op maandag
15 juli 2013.
• Het streven is om tussen de
80 en 100 km per dag af te
leggen.
• Zondag 21 juli terug per
Thalys.
• Er wordt een grote bus
gehuurd en gebruikt als
bezemwagen.
• De bus rijdt vooruit en
zorgt dat de boodschappen
gedaan zijn en er een camping is gereserveerd.
• Voor zover de toezegging
nog geldt “vliegen” we Arie
van Ede in op historische
plekken uit de 1e wereldoorlog voor een hoorcollege.
• Wie wil de bus rijden?

UITSTEL... GEEN AFSTEL
Hans Wolfs had z’n Zoeavenpak al uit het museum gehaald
en de powerpoint stond al op
een memorystick toen we hem
hebben gevraagd de lezing uit
te stellen vanwege de treurige

omstandigheden op het RML. De
nieuwe datum voor zijn lezing is
woensdag 29 mei 19.00 uur.
Dat wordt een geweldige avond
met twee fantastische (oud) collega’s: Lansdaal en Wolfs
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LANSDALIAANSE POËZIE

Zo wordt het aangekondigd
op het internet, maar wij hebben natuurlijk onze eigen expert die ons gaat beroeren met
schoonheid en verdriet in de
poëzie van onze grote vaderlandse dichters. Lees hiernaast
wat er op het programma staat
en doe er je voordeel mee.

VRAAG

Jacob Cats, Joost van den Vondel, Constantijn Huygens, Pieter
Corneliszoon Hooft en Gerbrand
Adriaanszoon Bredero. Een rijtje
dichters die we misschien beter
kennen van de straatnamen dan
van hun dichtkunst. Daar gaat
verandering in komen, want
Doesjka Lansdaal gaat ons voor
in de diepste roerselen en het
meest schrijnende verdriet van
deze woordkunstenaars, zodat
wij weer weten waar zij hun roem
aan te danken hebben. Zij gaat
dat doen op woensdag 29 mei.
Meld je vast aan op MA@rml.nl.

en

Welke leerling zou een cursus
Twitteren voor Moeders (oma’s
mag ook) willen geven? We
willen dan onze buurdames
uitnodigen voor een gezellig
kopje thee en twitterles. Wees
niet verbaast als er een verdwaalde docent bij zit, of je
eigen moeder.

AANBOD

Aangeboden wordt een cursus
InDesign for Dummies. Leer de
beginselen van het programma InDesign waarmee onder
andere dit magazine wordt
gemaakt. Ook kun je met InDesign redelijk makkelijk een
ebook produceren, maar dat is
wel les 2.
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ACTIVITEITEN UPDATE
De gitaarlessen van de heer
Weeda zijn voorspoedig verlopen De cursus kende maar
liefst twee rondes.
Het musicalkoor van de heer
Monnée zoekt (oudere) jongens
en mannen. Velen hebben zich
al aangemeld maar verwacht
wordt dat als het koor op 19
maart op dinsdag vanaf 15.15
gaat zingen, i.p.v. na 16.00 uur
op vrijdag, er nòg meer mensen
zullen aanmelden. Eén lied
wordt al meer-stemmig gezongen en een tweede is onderweg.

De studenten Italiaans babbelen er al vrolijk op los, hoewel
de vervoegingen niet meevallen. Na de toets volgende
maand gaan de studenten, mèt
Montessori certificaat met een
gerust hart naar de pizzeria...
in Rome.

Helaas missen er 2 studenten op deze foto die de
KWT niet konden missen.

⇦

Als je meer hierover wilt weten geef je dan
op voor de workshop die meneer Jacques
geeft op maandag 11 maart a.s. Leer dansen en maak zelf de kleding waarin gedanst
wordt. Geef je op via de mail: MA@rml.nl

Dit is meneer Dominique Jacques
(met 2 Franse voornamen is hij de meest
Franse Fransman die je maar kunt bedenken), die een aantal CKV1 lessen
verzorgt en ons spannende zaken leert
omtrent Franse renaissance liederen en
hoe die gedanst dienen te worden. De
workshop die hij gaat geven waarbij je
zelf danst, zingt en de kleding maakt
telt mee mee als culturele activiteit..Da-

tum: 11 maart vanaf 16.00 uur

