DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019

TAALKRANT 2019-2020

THEATER OP SCHOOL!
Dinsdag 17 december a.s. om 11:00 uur op het Rijnlands Lyceum in Wassenaar.

MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN
GESCHREVEN DOOR E .E. SCHMITT
Afgelopen jaar hebben de leerlingen
(5 havo en 6 vwo) het boek gelezen en dit
jaar kunnen de eindexamenklassen de
voorstelling met een goede voorbereiding
volgen.

“ American Drama Groupe Europe komt van 25 nov
t/m 13 dec a.s. naar Nederland met een serie
voorstellingen van “Monsieur Ibrahim et les fleurs du
Coran”. Het stuk wordt gespeeld door Franse acteurs
en is geschikt voor leerlingen van havo en vwo.

“American Drama Groupe Europe komt
van 25 november t/m 13 december naar Nederland”

MODELE FRANÇAIS DES NATIONS UNIES (MFNU)

WAT
Debatteren
in
het
Frans
over
« La Démocratie au XXIe siècle : un enjeu
planétaire » met leerlingen uit 30 andere
landen uit klas 3 t/m klas 6

WANNEER
Vendredi 20 mars, samedi 21 et dimanche
22 mars 2020
Kleine bijdrage van de ouders
gevraagd.

VRAGEN?

WAAR
Lycée français Vincent van Gogh
La Haye – Pays-Bas

Contactpersoon: Mw. de Forges
(inschrijving na de herfstvakantie)

LE DIPLÔME EN LANGUE FRANÇAISE

Het Diplôme en Langue Française
is een officieel diploma van het
Franse ministerie van Onderwijs .
Er zijn drie niveaus: A2, B1 en B2 (lezen,
schrijven, luisteren en spreken)

WAT
Inschrijven voor de lessen vanaf november
2019

LET OP!
Niveau A2, B1 en B2 vanaf de 3e klas.

WANNEER
Examen in juni 2020

VRAGEN?
Contactpersoon: Mw. Rimmelzwaan
(inschrjving vanaf november

DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
DSD I EN DSD II
WAT
Alle leerlingen uit de vierde klas met
Duits als keuzevak kunnen deelnemen
aan DSD I. Een internationaal
erkend diploma op B1 niveau. Leerlingen
uit 6 VWO kunnen kiezen voor
deelname aan DSD II. Een internationaal
erkend diploma op B2 en C1 niveau dat
toegang geeft aan een studie aan
een universiteit in Duitsland.

WANNEER
DSDI Donnerstag,12.März2020 (schriftlich),
Mo,Di,Mi,9.,10.,11.März2020(mündlich)
DSDIIMittwoch,27.November2019
(schriftlich) Mo,Di,Mi 9.,10.,11.,Dezember
2019 (mündlich)

VRAGEN?
Contactpersoon: Mw. drs L. Landa

NAAR DE FILM!
WAT

WANNEER

Ter gelegenheid van 30 jaar
gaan de 3e klassen naar het
Filmhuis in Wassenaar om de film
de ‘Ballon’ te zien.

De klassen 3H, 3A en 3B gaan op
woensdag 25 september om 13.00
uur en de klassen 3G en 3C op
maandag 30 september om 14.00
uur.

VRAGEN
Contactpersoon : Mw. D. Sieters

NAAR BERLIJN EN MÜNCHEN
WAT

WANNEER

4 Havo gaat naar de hoofdstad van
Duitsland : Berlijn. Und Berlin tut gut!
Een groep leerlingen uit 4 VWO gaat
naar München.

Van maandag 14 oktober tot
vrijdag 18 oktober 2019

De stad van Bayern M.
en het Oktoberfest. (dat dan al
afgelopen is. 😊)

NAAR Normandië
WAT

WANNEER

4 vwo gaat naar Bayeux en de D-Day stranden
in Normandi Ook bezoeken we een school
in Caen.

van 14 oktober t/m 18 oktober

DE HELE TWEEDE JAARLAAG BAKT
WAT

WANNEER

De leerlingen van de tweede
klassen bakken hun eigen
‘Deutsche Kuchen’ en maken een

Januari/februari 2020

filmpje van hun keukenervaringen
met Duits commentaar.
Viel Spass!

THEATER OP SCHOOL
WAT

WANNEER

Het ‘deutsches Theaterstück
Sonni Maier’ komt naar onze
school om de leerlingen van de
bovenbouw een spannend stuk te
laten beleven met als thema
smartphones,apps en sociale media.

Dinsdag 19 mei 2020

Natuurlijk in het Duits!

Kunqu Opera 昆曲
Het vak Chinese Taal en Cultuur wordt sinds 2013 op het RLW gegeven. Niet alleen taal, maar ook
cultuur is een belangrijk aspect. Zo gingen op 19 september 14 leerlingen Chinees en een aantal
collega’s en ouders naar de opera ‘Peony Pavilion’ (牡丹亭 Mǔdān tíng) in het Zuiderstrandtheater in
Den Haag. ‘Peony Pavilion’ is een romantisch verhaal (de Chinese ‘ Romeo en Julia’ zegt men ook wel)
geschreven door Tang Xianzu in 1598, dat gaat over het paar Du Liniang en Liu Mengmei, die vele
moeilijkheden overwinnen, uitstijgen boven tijd en plaats, leven en dood, en elkaar dan eindelijk
vinden. Het is een van de beroemdste en meest geliefde opera’s in China. Zowel leerlingen als collega’s
vonden het een hele bijzondere ervaring.

HSK 汉语水平考试
Sinds twee jaar kunnen leerlingen eindexamen Chinees doen. Daarnaast doen zij de HSK examens,
internationaal erkende examens van Chinese overheidswege. Onlangs ontvingen de leerlingen
Chinees van 4V en 6V hun HSK 1 en HSK 2 certificaten. In het voorjaar zullen de leerlingen van 3V en
5V voor hun HSK gaan.

Leerlingen van 4V met hun HSK 1 certificaat

Leerlingen van 6V met hun HSK 2 certificaat

Nieuwe leerlingen Chinees aan de Waterkalligrafie 水书
Wel 44 leerlingen begonnen dit schooljaar in de tweede klas met Chinees, meer dan een verdubbeling
met vorig jaar! De eerste karakters werden met water geschreven, net zoals ze in China doen.

China-uitwisseling staat weer op het programma
Van 9 - 18 april 2020 zullen de leerlingen Chinees uit 4V en 5V naar Xiamen afreizen. Zij zullen bij
Chinese gezinnen te gast zijn en een programma volgen op onze partnerschool Tongan Nr 1 Middle
School. Vervolgens komen op een later tijdstip hun ‘buddy’s’ naar Nederland, zoals het een echte
uitwisseling betaamt. Op 10 oktober, 19.30 uur, zal er een voorlichtingsavond voor de ouders zijn. Ook
zal natuurlijk in de lessen Chinees aan de uitwisseling de nodige aandacht besteed worden. Deadline
voor inschrijving is: 17 oktober.

