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KERST KRYPTO

Reeds voor de derde keer sinds haar bestaan or-
ganiseert de Montessori Academie de jaarlijkse 
krypto. Er zijn weer mooie prijzen te winnen dus 
doe goed je best. Elf docenten en een OOPer... 
dat moet toch te doen zijn. Lever voor maandag 5 
januari je oplossing in op MA@rml.nl of WGM@
rml.nl. 
Je kunt de puzzle ook online maken. Ga dan naar:
http://www.annemiekwegman.com en kies kerst 
krypto 2014 en klik de link op de puzzel zelf. 
Het systeem geeft aan of je puzzel goed is. Als je 
het bericht “Congratulations, you’ve won” hebt 
gekregen maak je een print screen dat je opstuurt 
naar bovenstaande email adressen.

Heel veel plezier ermee! Vind je je naam in de 
puzzel en ben je er niet blij mee, meld het dan 
even aan de maker: een dikke kus als pleister op 
de wonde is dan je deel. De Montessori Academie 
wenst iedereen fantastische kerstdagen en een heel 
gelukkig nieuwjaar!

Header  webs i t e  Mon t e s so r i  Academ ie
Afgelopen zomer werden de eerste Montessori 
Academie certificaten uitgedeeld tesamen met de 
Havo- en VWO diploma’s. Onze huisgraficus maakte 
een prachtig design met een soort watermerk in de 
hemelsblauwe achtergrond en onze karakteristieken in 
zwierige oranje letters. Voor de Montessori Academie 
website die in ja- nuari 2015 online zal gaan moest 
een header worden gemaakt in de trant van dit design, 
maar hetzelfde design met gelijke kleurstelling en font 



verloor enigszins aan kracht doordat het ‘watermerk’ 
niet meer lichter was dan de achtergrond (zie logo 
onder het certificaat). Nog steeds prachtig, maar voor 
de website minder geschikt omdat de letters buiten het 
logo vallen en op een lichte achtergrond minder zicht-
baar worden. 

De letters MA zijn nu zo in elkaar geschoven dat zij een 
symmetrisch beeld zijn geworden, weer een ‘watermerk’ 
vormen, maar ook diepte aan het geheel geven. De 
MA letters zijn eigenlijk geen letters meer en ook geen 
bestaand font, maar een beeld. Met een beetje fantasie 
waan je je ook nog eens op een autosnelweg....! De 
letters van de naam zijn in kapitalen neergezet zodat 
zij allemaal gelijk zijn en vallen binnen het ‘watermerk’. 
Zowel groot als piepklein blijft de naam leesbaar, 
hetgeen belangrijk is als de website responsive is, dus 
zich aanpast aan de smartphone. De afgeronde hoeken 
maken het geheel wat vriendelijker en moderner.

Direct na de kerstvakantie gaan we van start met een 
basis website, d.w.z. dat datgene dat nu nog op de 
RML site staat onder Montessori Academie dan op de 
MA site zal staan. Mettertijd wordt de informatie aan-
gevuld. Iedereen wordt op de hoogte gesteld als de 
website van start gaat.
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Montessori Academie

Certifi caat 

expressief - creatief

onderzoekend - grensverleggend

analytisch - eloquent - sportief

kritisch - samenwerkend - erudiet 

out of the box - ondernemend 
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2015 JAAR VAN DE LITERATUUR/CINEMA

Het komende jaar wordt het jaar van de literatuur met 
een aantal geweldige cursussen en evenementen die 
op stapel staan. Vergeet je niet aan te melden bij mevr. 
van Kleef voor een tweede workshop van Sanneke van 
Hassel in het voorjaar. Meld je dan ook gelijk aan voor 
de Dag van de Literatuur op 5 maart 2015. 
Voor de dag van de Jonge Jury op 15 april moet je je 
aanmelden bij mevr. Duin die de Leesclub verzorgt.
In de planning ligt dit jaar ook een boekenmarkt in het 
verschiet waarbij docenten over hun lieve- lingsboeken 
praten en wij trachten Adriaan van Dis naar Rotterdam 
te krijgen. 

Nieuw dit jaar worden de cinema-avonden. We begin-

nen met de Franse cinema en bieden een avond aan 
waarop iedereen welkom is, zowel ouders als leerlin-
gen, om te genieten van een prachtige Franse film, 
Franse drankjes (zonder alcohol!) en Franse kaasjes, 
uiteraard. Later dit jaar zal de sectie Engels de Engelse 
cinema-avond verzorgen. De sectie Duits zal niet lang 
op zich laten wachten. 
Houd de website dus 
goed in de gaten.
Laten we er een        
prachtig literair 
jaar van maken! 


