B E W A A R E X E M P L A A R
Er komt weer een musical aan en
wel The Wiz! In het klein zijn de
voorbereidingen al in volle gang.
Léon Monné neemt de regie onder
zijn hoede, het orkest is in goede
h a n d e n b i j É t i e n n e We e d a e n
S a r a We e d a o n t f e r m t z i c h o v e r d e
zang. Dit jaar willen we dat de
musical meer dan ooit echt van
d e s c h o o l i s . We z o e k e n d a a r o m
niet alleen leerlingen, maar ook
personeelsleden, bestuursleden en
ouders die willen helpen.

Aanmeldingsformulieren liggen bij
de muzieksectie. Kom je niet vaak
in de school? Meld je aan via musical@rml.nl. Nog sneller gaat het
als je je aanmeldt op de Montessori Academie site:
h t t p : / / w w w. m o n t e s s o r i a c a d e m i e .
nl/lustrum-musical-the-wiz/
O

Kun je en wil je meehelpen? Dat
k a n o p h e e l v e e l m a n i e r e n . We
zoeken mensen die kunnen helpen
met: spel(training), dans en choreografie, kostuums, decors, kap en
grime, grafisch design, promotie,
h o s p i t a l i t y, p o d i u m t e c h n i e k , m u l timedia en organisatie. Helpen
kun je bijvoorbeeld zo: een workshop marketing geven, kookteams
begeleiden en/of zelf meekoken,
gasten ontvangen op de voorstellingsdagen, shoppen en kostuums
naaien, een middag of avond
komen timmeren, filmen… Er zijn
vele manieren te bedenken om
betrokken te zijn en iedere extra
hand is welkom. Deel je expertise,
deel je gastvrijheid, deel je tijd!
Aanmeldingsformulieren liggen bij

Ook de Cambridge Advanced English course
viert bijna een lustrum: dit jaar organiseren we
voor de vierde keer deze cursus en hopen het
aantal kandidaten van vorig jaar te overtreffen.
Succes is verzekerd bij deze cursus want aan
het einde van de 20 extra uren Engels wacht
een examen waar je niet voor kan zakken. Alle
kandidaten krijgen een certificaat met daarop
het niveau, per onderdeel of vaardigheid, van
het Engels. Alles wordt vertaald in A’s, B’s en
C’s volgens het Common European Framework
oftewel het Europees Referentiekader. Onze
kandidaten gaan alleen voor de C’s, dus dat is
het hoogste niveau. Zo’n certificaat is ontzettend
waardevol omdat het internationaal erkend is
en wordt uitgegeven door The British Council.
Dat is een instituut waar niet mee valt te spotten. Onze native speaker docente Helena Rogers spreekt er altijd met veel respect over. We
hebben nog voldoende plek aangezien we dit
jaar zelfs een derde groep (met nieuwe Austra
lische docente!) willen vormen zodat we voor de
examens de deur niet uit hoeven. Lees nog eens
rustig na wat je voor je geld allemaal krijgt en
schrijf je dan in:
http://www.montessoriacademie.nl/cambridgeadvanced-english-course-op-het-rml/

OPROEP AAN ALLE OUDERS
Binnenkort vinden de profieldagen voor de derde
klassen plaats. Het gaat om de volgende dagen:
WOENSDAG 2 NOVEMBER – 3 HAVO
DONDERDAG 3 NOVEMBER – 3 VWO

zijn nog op zoek naar mensen met een achtergrond in het bedrijfsleven voor beide dagen,
naar ouders in een talenrichting/journalistiek/
kunst en naar mensen uit een echte technische
hoek.

De profieldagen zijn voor de leerlingen een
eerste intensieve kennismaking met de profielen:
wat is er te kiezen en wat past het best bij mij?
We zouden het fijn vinden als op beide dagen
een paar ouders zouden willen vertellen over hun
studie of beroep. Dat kan onze leerlingen zeker
helpen bij het maken van een goede keuze.

Mocht u op (één van) de profieldagen willen
helpen, dan zijn we daar heel blij mee. Als u belangstelling hebt, wilt u dan een mail sturen naar
ondergetekende? Ik neem dan spoedig contact
met u op omtrent de organisatie.

Concreet zijn we op zoek naar mensen die op 2
november in de ochtend (09.15 – 11.45 uur) in
3 HAVO zouden willen helpen en/of op 3 november in de loop van de dag (11.15 – 14.45
uur) in 3 VWO. We hebben inmiddels hulp
aangeboden gekregen van een architect/stedenbouwkundige, van drie artsen en van een ouder
uit de kunst/onderwijs. Dank aan hen alvast! We

Jeroen Vogel, coördinator klas 3 H/V en 4V
Rotterdams Montessori Lyceum
vgl@rml.nl

Met vriendelijke groet,
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In de lessenserie werken we vanuit het Montessori principe ‘hoofd, hart en handen’ (betekenis,
gevoel en doen). De deelnemers werken naast
het ontwikkelen van dans skills, aan met het maken van een eigen choreografie.
De leerlingen worden uitgedaagd het creatieve
proces van een choreograaf door te maken door
zowel danser als mede dansmaker te zijn. We
werken toe naar een performance en als het lukt
bezoeken we ook een dansvoorstelling/dansrepetitie/les bij Codarts.
Doelen en 21ste eeuwse vaardigheden:
Leerlingen beleven en ervaren actief wat dans
betekent door uitdrukking te geven aan hun
gevoelens en ideeën. Ze leren door uitdagende
bewegingssituaties hun bewegingsrepertoire uit
te breiden en hun eigen werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.
Tijdens de lessenserie worden de vaardigheden
‘Creativiteit’ en ‘Samenwerken’ aangesproken.
De kosten zijn €100,- voor 12 lessen op vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30. Op vrijdag 4 november is de eerste proefles of auditie. Schrijf je
hiervoor snel in op de site voordat het te laat is:
http://www.montessoriacademie.nl/dans-op-deacademie/

C U R S U S

Bekijk ook dit Youtube filmpje:
https://youtu.be/m5DvAdS6Wjg

P R O G R A M M E R E N

Het is een oldtime favourite van de Montessori
Academie om een cursus programmeren aan te
bieden. De MA is dan ook zeer verheugd om te
horen dat oud-leerling Abe Sweep een reguliere
cursus Programmeren aan gaat bieden aan de
brugklas en maakt van de gelegenheid gebruik
om Abe te vragen ook een cursus te organiseren
voor ouderejaars. Met hem is afgesproken dat
we een cursus van 6 uur gaan starten in november. Abe studeert in Amsterdam en heeft een
wisselend rooster. Daarom kan hij nu nog niet
zeggen welke middag hij naar Rotterdam kan
komen. De cursus duurt van16.15 tot 17.15.
We hebben een pagina gemaakt op de MA site
waar je je kunt opgeven. Zodra we een klas van
20 leerlingen bijelkaar hebben komt Abe. Schrijf

je in op:
http://www.montessoriacademie.nl/cursus-programmeren/

