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Wie kan dit schattige en 

feestelijke eland terugvinden 

in het Akkertje?  Hij maakte 

zich heel klein en  verstopte 

zich ergens op één van deze 

pagina’s! Veel zoekplezier! 

December 2020                     Editie nr. 63 

Lieve Ritmicanen, 

We gaan de kerstperiode wel heel 

anders in dan anders …. . De 

Winterhappening werd een veel 

kleiner feestje, enkel voor de 

leerlingen. Het ijsschaatsen en een 

sportdag werden afgelast.  Wat zal 

2021 brengen?  Wij geloven alvast, 

dat we er met de leerlingen zullen 

uithalen wat mogelijk is!  Want hoop is 

een lichtje in ons hart, dat vandaag 

moed geeft en morgen kracht!  “Hou 

vol, het komt goed!”, aldus Martine 

Tanghe. 

Inmiddels was bij vele mensen de kerstboom al versierd, nog voor de Sint zijn 

snoepgoed had binnen gezwierd.  Lichtjes werden al vroeg binnen en buiten 

opgehangen. We hebben duidelijk nood aan gezelligheid en verbondenheid!   We 

wensen iedereen een fijn (maar klein) samenzijn tijdens de feestdagen en een 

jaareinde om nooit te vergeten!  Sluit je ogen en doe een wens: alvast even 

wegdromen over wat er in het nieuwe jaar zou mogen komen.  

 

Tot volgend jaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de wintermaanden zorgen we ervoor dat we in 

het verkeer altijd goed zichtbaar zijn! Daarom: fluo 

hesje aan iedereen! 

 

 

! Voorzie ook na de vakantie voldoende warme kledij voor je 

kind, aangezien we de klassen goed moeten ventileren 

(ramen en deuren open). 
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De Sint 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas had het dit jaar moeilijk 

om al zijn bezoeken corona-proof 

te regelen. 

Hij bezorgde ons enkele filmpjes 

en zelfs opdrachten in een 

gouden envelop!  

Die hadden zijn deugnieten-

pieten in de bovenste schuif bij de 

meester of juf gelegd (en meteen 

ook in elke klas een gekke streek 

uitgehaald!). 

We moesten proeven, zingen, 

denken, kleuren en 

schoorsteengooien! 

Als beloning bracht de Sint heel 

wat lekkers en kadootjes! 

Dank u Sinterklaasje voor uw 

(digitale) bezoek! 

De pieten leefden zich helemaal uit op 

onze school.  Klassen werden op stelten 

gezet, klastaken werden verwisseld, juf 

Marie haar water  werd bijgevuld met 

water dat voor het bord diende, 

enzovoort… 

Let maar op, lieve ouders: onze jongste 

kinderen oefenden voor hun pieten-

diploma!  Gelukkig leerden ze niet om 

zulke streken uit te halen.  Wel leerden 

ze over de daken lopen, de 

schoorsteen vullen en allerlei andere 

moeilijke  behendigheidsopdrachten. 

In de turnles bij meester Kristof 

behaalde iedereen zijn diploma.  Je 

kan hiervan foto’s zien in de Google 

Classroom van jouw klas.  Zeker de 

moeite om eens een kijkje te gaan  

nemen! 

Hier volgen alvast enkele sfeerbeelden 

van de pietendiploma’s en de 

Sintopdrachten ! 



 

                                                               ‘t Akkertje december 2020  

(ivm privacy: dit krantje wordt 

enkel onder de leerlingen van 

onze school verspreid, niet op 

sociale media!) 
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       Meester Lennert 

 

OPROEP!  

Wij zijn op zoek naar fietsen voor leerlingen om te gebruiken bij verkeerslessen, korte 

uitstapjes, … . 

Heeft u thuis een fiets die al lang niet meer gebruikt wordt?  Dan kunt u ons een groot 

plezier doen met een schenking.  We zoeken vooral fietsen voor 8 tot 12-jarigen.  

Kleinere fietsjes zijn er reeds voldoende. 

Je kan een mailtje sturen naar: 

katrien.dupriez@ritmica.net of carine.vanoevelen@ritmica.net  

(logopediste en kinesiste op Ritmica Hove) 

 

Dank bij voorbaat!  

 

BLIJ NIEUWS! Juf Annelore (ergotherapeute) verwacht een 

kindje.. en wel HEEL binnenkort!  Begin december mocht zij 

op rust en telt nu de laatste dagen vol spanning af. We 

wensen juf Annelore en haar gezin alvast veel blijdschap en 

geluk toe!  In het volgende Akkertje laten we uiteraard 

weten, hoe dit kleine wondertje zal 

heten!  

Met deze juf op een roze wolk, 

moesten we wel een vervanger 

zoeken. Welkom Meester Lennert in 

ons Steenakker-team! 

 

 

 

 
 

 

En dan is er nog juf Gitte, die in augustus een prachtig zoontje 

Gust kreeg.  Zij zal in januari weer voor de klas staan bij de 

Stokstaartjes. 

Juf Leen, heel heel heel erg bedankt om zo voor de 

Stokstaartjes te zorgen de voorbije maanden! Ze zullen je erg 

missen, lieve juf! 

 
   

    Juf Gitte & Gust 

 

mailto:katrien.dupriez@ritmica.net
mailto:carine.vanoevelen@ritmica.net


 

                                                               ‘t Akkertje december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VAN DAMME 

 

 

Dankuwel klas Poema 

en Alpaca voor dit 

heerlijke, positieve 

gedicht! 

Mevrouw Van 

Damme heeft geen 

idee van al het talent 

dat haar bakkertje 

passeert. 
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Elk kind, heeft recht op zorg en onderwijs en krijgt op Ritmica alle kansen om zich te 

ontplooien. Niemand, arm of rijk, wordt uitgesloten op Ritmica. 

 De voorbije jaren werkten we een missie en een visie uit, verzorgden een 

pedagogische studiedag voor personeel, werkten een solidariteitsfonds uit, …. 
We probeerden ons ‘armoedebeleid’ geregeld onder de aandacht te brengen, dit 

door verschillende acties. Door de huidige omstandigheden is dit het voorbije jaar 

moeilijk geweest. Daarom willen we graag een minuutje van jullie tijd, om te laten 

weten dat wij er nog steeds voor jullie zijn.   
  
Wij zijn nog steeds aan de slag om ons ‘armoedebeleid’ steeds meer vorm te geven. 

Het lukt ons op dit moment niet om dit ‘live’ met jullie te delen. Daarom willen we via 

het Akkertje toch laten weten waar we de afgelopen jaren van betekenis konden 

zijn. 
  
Zo kwam het solidariteitsfonds de voorbije jaren bijvoorbeeld al tussen bij bepaalde 

facturen, aankoop van bepaalde verzorgingsproducten om in de klas te gebruiken, 

vervoersonkosten, … 
  
Bij vragen, aarzel niet om onze sociale dienst te contacteren. Zij helpen graag met al 

jullie vragen. 
 

socialedienst@ritmica.be of 03/460 11 53 

mailto:socialedienst@ritmica.be
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ENKELE AFSPRAKEN 

 Afwezig of ziek: bel 03/449.58.06 of mail naar BLOMORTSEL@ritmica.be 

 Buswijzigingen voor 12u. doorgeven of verwittig ’s morgens de busjuf zelf 

 De school is telefonisch bereikbaar op schooldagen van 8u. tot 17u., op 

woensdag tot 12u35. 

 TRAKTATIES: 

Nog steeds moeten we rekening houden met de corona-maatregelen: 
 

Niets zelfgemaakt meebrengen (zo jammer!), maar liefst iets dat apart            

verpakt is.  Zo vermijden we dat er vele handen in eenzelfde zak iets 

moeten  nemen. 
 

Trakteren is géén verplichting! Iedereen wordt gevierd! 
             

 

 

                    

 

HERHALING Wat doe je als ouder?      

Kiss & ride … blijf niet praten aan de schoolpoort. 

Indien je een gesprek wil met een leerkracht bel 03 449 58 06. 

 

 

 

 

 

Heeft je kind ziektesymptomen? 

 

 

 

 

! Hou je kind thuis en contacteer de huisarts. 
 

Heeft iemand van je gezin het coronavirus?  

 Hou je kind thuis. 

 Contacteer de huisarts 

 Contacteer de school en vraag naar meester Gerrit 

 Contacteer het CLB 

 

 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders, kinderen, leerkrachten 

of schoolpersoneel.  

 

Draag altijd een mondmasker. 

 
Heb je nog vragen? 
 

Contacteer de school op: 

orthosteenakker@gmail.com 

 

AARZEL NIET OM VRAGEN TE   

STELLEN!! 

mailto:BLOMORTSEL@ritmica.be


 

                                                               ‘t Akkertje december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              KALENDER (aangepast wegens corona…) 
december 

donderdag 17 december DIGITAAL oudercontact op vraag 

maandag 21 december tot en met zondag 

3 januari 
kerstvakantie 

januari 

februari 

donderdag 11 februari Oudercontact + rapport II 

zaterdag 13 februari Carnavalfuif ? 

maandag 15 februari tot en met zondag 21 

februari 
krokusvakantie 

maart 

april 

Donderdag 1 april Oudercontact op vraag 

maandag 5 april tot en met zondag 18 april paasvakantie 

mei 

zaterdag 8 mei tuinfeest op Ritmica Hove 

donderdag 13 mei hemelvaartdag: geen school 

vrijdag 14 mei brugdag: geen school 

maandag 24 mei pinkstermaandag: geen school 

juni 

zaterdag 12 juni schoolfeest 

maandag 14 juni facultatieve verlofdag: geen school 

donderdag 24 juni oudercontact + rapport III 

dinsdag 29 juni schoolverlatersreceptie 

woensdag 30 juni halve dag school 

  

Liefdevolle feestdagen en een 

fijn eindejaar gewenst! 
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