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K e r s t n u m m e r

2 013

Traditioneel starten we het kerstnummer van de MAM met een kerstcrypto. Er zijn weer mooie
prijzen te winnen als je de puzzel oplost en inzendt naar: MA@rml.nl

Doe je de puzzel liever online? Ga naar: http://www.annemiekwegman.com en kies RML kerstcrypto.
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PIMP HET RML 2.0
Workshop “ontwerpen aulameubel”
Als vervolg op de workshop “Pimp
RML” is er nu Pimp RML 2.0. We
gaan het interieur van de school aanpakken te beginnen met de aula. Dit
zal in stappen gebeuren. Hieronder
de eerste twee.
Stap 1: In de kerstvakantie worden de
vouwdeuren van het toneel in de aula
opnieuw beschilderd in een verrassend en passend patroon.
Opening: maandag 6 januari, om
8.00 uur. Wees erbij!
Stap 2: In de maand februari start de
workshop “aulameubel”.
Heb je belangstelling voor ontwerpen? interieur? binnenhuisarchitectuur?
Ben je handig met gereedschap?
Vind je ook dat de aula wel aan iets
nieuws toe is?
Dan is deze workshop geknipt voor
jou!
Wat houdt deze workshop in?
* je bezoekt o.l.v. een docent en/of
architect een school in Rotterdam of
Den Haag waar je inspiratie opdoet.
(week 6)
* op school ga je schetsen, ontwerpen en kleine modellen maken met
karton en piepschuim (week 7)
* het schetsmodel ga je uitwerken in

tekeningen (week 9)
* in de werkplaats van een timmerman ga je het model uitwerken op
schaal 1:5. (week 10 t/m week 14)
* presentatie op school (week 16)
Montessori Academie
De workshop maakt deel uit van de
Montessori Academie. Bij je diploma
ontvang je een certificaat van de Montessori Academie waarin alle workshops, cursussen en andere activiteiten
die je tijdens je schoolcarrière gedaan
hebt, worden vermeld. Dit kan je
gebruiken voor bijvoorbeeld een vervolgopleiding.
Aanmelden: vòòr de
kerstvakantie!!
Vul onderstaande
strook in en lever
het in bij Meneer
Seedorf of Mevrouw
van Vreeswijk: postvak SDF of VRE.
Of stuur een mail
naar SDF@rml.nl of
VRE@rml.nl.
Er kunnen maximaal 12 leerlingen
worden geplaatst.
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LEZINGEN IN HET NIEUWE JAAR
De tweede week van
januari herdenkt het
RML het centenaire van
de Eerste Wereldoorlog
met een lezing die wordt gegeven door twee oud-docenten
Geschiedenis van het RML. Onze
twee sprekers zijn de heer van
Ede en de heer Wolfs. Meneer
van Ede zal een lezing houden
over het gewone soldatenleven
in de trenches en de wetenswaardigheden die aansluiten op wat
er in 6 VWO bij Engels gelezen
wordt over deze oorlog.
Iedereen is welkom, maar voor
VWO 6 leerlingen is de lezing
dus eigenlijk verplichte kost. Het
bijzondere is dat
je nu je ouders
mee mag nemen.
Meneer Wolfs gaat
ons over Serajevo vertellen en
hoe de gebeurtenissen aldaar
uiteindelijk

tot een wereldoorlog
leidden.
Voor leerlingen en docenten is de toegang
gratis. Aan ouders die mee willen komen vragen we een kleine
bijdrage van 1 euro per persoon
voor de koffie en de thee.
Meld je van te voren aan op
MA@rml.nl en laat even weten
met hoeveel personen je komt.
Zet in je agenda:
woensdag 8 januari 2014
19.00 - 21.00
Een geweldige voorbereiding op
je literatuur tentamen in de 2e
toetsweek.
Voor de 3e
toetsweek
houdt de
Geschiedenis sectie een
aparte lezing.
Houd de MAM
in de gaten
voor meer
nieuws.
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And now for something completely different:

KICKBOKSEN

Kickboksen is op dit moment een van
de bekendste verdedigingssporten.
In het kickboksen worden stoot- en
traptechnieken gecombineerd met
elleboog, knie en clinch technieken.

Kledingvoorschrift :
sportkleding waar je
makkelijk en vrij in kan
bewegen

Het fysieke element krijgt binnen
het kickboksen ook veel aandacht,
denk hierbij aan: conditie, snelheid,
kracht en evenwicht. Dit geheel
wordt zo gecombineerd dat je na
elke les een goede algemene workout/ training hebt genoten en efficiënte verdedigingstechnieken hebt
geleerd.

Handschoenen kunnen worden geleend.
Heb je eigen (kick)boks-handschoenen, geef dit dan aan bij aanmelding (scheelt weer in het aantal beschikbare plekken)

Het is een individuele sport welke je
altijd binnen een hechte groep beoefent. Respect en vertrouwen spelen
een belangrijke rol.
Wanneer:
4 dinsdagen: 7 januari, 14 januari,
21 januari en 4 februari, a
Waar: Boven gymzaal RML
Voor wie?:
Brug- en tweede klassers

Kosten:
Slechts 10 euro voor 4 lessen: aanmelden vòòr donderdag 19 december via MA@rml.nl
Verdere info: JGR@rml en BRK@rml.
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JONGE JURY LEESCLUB
Lees met enthousiaste leerlingen een
aantal fantastische boeken, ga met elkaar in gesprek, stem op je favoriete
boek en ga mee op vrijdag 16 april
naar de Dag van de Jonge Jury.
Eerste en tweede klassers: vrijdag 20
december KWT in lokaal 213.
Vergeet niet deze link te gebruiken
en het Youtube filmpje te bekijken dat
het RML vorig jaar over één van de
boeken heeft gemaakt en dat tijdens
de prijsuitreiking is vertoond:
http://youtu.be/9AoUBrcTceg
Aanmelden bij dnc@rml.nl.

Foto: ©Alicia Martin

TUTORSCHAP
Mevrouw Makovitz
heeft alles alweer helemaal in kannen en
kruiken en gaat zeer
binnenkort van start
met het tutorschap. Veel
leerlingen zijn al door hun mentor of
coördinator verbonden aan het tutor- schap. Nu zijn we alleen nog op
zoek naar leerlingen die tutor willen
zijn. Tutor zijn is behalve erg fijn

ook heel erg Montessoriaans.
Als je je geroepen voelt
meld je dan aan bij:
mkv@rml.nl of ma@rml.nl
onder vermelding van ‘tutorschap’
en het vak waarmee je zou willen
helpen.

De Montessori Academie wenst iedereen een heel fijn kerstfeest
en een bijzonder goed en gezond nieuwjaar toe. Geniet ervan!

