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Wat brengt de winter naar Ritmica? Dikke pakken sneeuw? Sneeuwmannen of glijbaantjes op elke
hoek van de speelplaats? In ieder geval: onze wollen handschoenen en dikke sjaal ligt klaar en onze
slede is van de kasteelzolder gehaald. Zijn jullie er ook klaar voor?

Bestel tijdig uw Ritmica kalender!
kostprijs €9

FLUO ACTIE op Ritmica
We houden vol!

Sinterklaas op Ritmica
op vrijdag 4 december
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De tovertafel van Ritmica?
Een 3D printer van Ritmica ?
Alle info in deze Ritmica Post

Sinterklaasfeest

GEEN KERSTMARKT
WEL een kalender!
Na meer dan 23 jaar trouw de laatste donderdag van
het eerste trimester een kerstmarkt…nu dus niks!!!
Heel jammer! Gelukkig hebben we wel de jaarlijkse
Ritmica kalender! Die traditie kunnen we wel in ere
houden.

VRIJDAG 4 DECEMBER

De voorbije jaren kon u tijdens de kerstmarkt in onze
kerstshop steeds snuisteren tussen mooi spulletjes

“Ook op Ritmica zijn er geen stoute kinderen!”
Misschien toch een beetje een opluchting voor
enkele van onze deugnieten?

en cadeautjes die onze kinderen in de klas in elkaar
knutselden. Zo was ook onze kalender een jaarlijks
koopsucces!
Voor deze editie kozen we opnieuw voor een originele

In ieder geval Sinterklaas plant ook dit jaar een
bezoek aan Ritmica. Alleen, dat vervelende
coronavirus zorgt voor een aantal hindernissen.
Maar… de Sint en Piet, z’n helper, hebben al voor
steilere daken gestaan of hogere schouwen
beklommen. Een virus slaat hen niet uit hun lood.

aanpak. Het jaarthema boerderij verweven wij met
ons moto “leer, lach, leef” tot 12 spontane foto’s van
onze kinderen. De maand april krijgt een zoete smaak
met klas Aardbei. En klas Vogelverschrikker tilt de
maand oktober op een kleurrijker niveau. Kortom,
onze Ritmica kalender past in elke kamer van uw huis.
Van het kleinste kamertje tot de stofferigste zolder,
overal in huis zorgt deze kalender voor een dagelijks
en fleurrijk baken in het nieuwe jaar 2021.

Dus ja! Het bezoek aan Ritmica gaat beslist door.
Alleen zal de manier waarop anders zijn. Geen
uitbundig feest in een met tekeningen overladen
kasteelzaal maar een bubbelfeestje per klas met
een computerverbinding met de Sint.

De kalender bestellen kan via de mail die u daarover
ontving! Dus… zeker doen!
Alvast hartelijk dank voor uw steun. In dit moeilijke
virusjaar (dat elk initiatief, dat ons een spaarcent

Een computer heeft geen geheimen voor de Sint
dus een vlotte babbel zit er zeker in. En Piet

opbrengt, de kop indrukte) is de opbrengst van deze
kalender welkom in ons afgeslankte spaarvarkentje.

beschikt zelf over een goed georganiseerde
pakjesdienst en zorgt voor de tijdige levering van
alle cadeautjes.
We mogen dus beslist op donderdag 4 december
onze schoen onder het schoolbord zetten…en op
onze twee oren slapen!
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FLUO ACTIE

De kalender 2021 “the making of “

in Ritmica

Uiteraard komen er bij het maken van een
originele

kalender

altijd

een

niet

te

verwaarlozen aantal voorbereidingen aan te pas.
Het begint natuurlijk allemaal met het maken
van de foto’s.
En als je zegt foto’s … dan denk je ook
onmiddellijk aan een fotograaf. Nu zijn wij hier
op Ritmica plantrekkers en hebben wij vele
talenten in huis. Door omstandigheden was er op
dinsdag 17 november, de dag van de fotoshoot,
echter geen enkele van onze huisfotografen
inzetbaar.
Gelukkig kunnen we dan vaak rekenen op
vrijwilligers die spontaan een handje komen
toesteken. Piet Van de Heuvel, fotograaf op
pensioen, stond onmiddellijk klaar om voor de
foto’s te zorgen. En Eddy Van de Velde, die we
nog kennen van onze klank – en licht evocatie
“Het Beleg van Ritmica” (2019) was graag bereid
opnieuw zijn oldtimer tractor ter beschikking
te stellen voor de fotoshoot. Het resultaat ziet
u in onze kalender.
Piet en Eddy, hoewel ze elkaar daarvoor nog
nooit hadden ontmoet, organiseerden spontaan
een vlotjes verlopende fotosessie!

Kennen jullie mevrouw Fluo en mevrouw
Flua nog?
Zij vertelden ons dat we elke ochtend en
elke avond ons fluohesje moeten dragen.
Dat is heel belangrijk zodat iedereen in
het verkeer ons kan zien.
Lekkere snoepjes, gratis naar de Zoo of
Planckendael gaan, een verrassing van de
juf of meester... hoort er natuurlijk ook
bij!
Dus doe je best!

Hartelijk

dank daarvoor heren!
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Meester Etienne met pensioen

Ook voor zijn zelfgemaakte kaaskroketjes waren er
altijd uitbundig veel liefhebbers. Om dan maar te
zwijgen van de millk shakes of pudding die toen op
het menu stonden. Zalige smulmomenten!
Enfin, we hopen dat Etienne spoedig herstelt zodat
hij vanaf de aanvang van zijn pensioen zijn
bourgondische levensstijl en reislust weer, samen
met zijn familie, naar hartenlust kan aanspreken.
Zijn afscheid laten we natuurlijk niet geluidloos
passeren. Op Ritmicaanse wijze maken we er
samen met de kinderen, na de coronatijden, een
waardig afscheid van. We houden u op de
hoogte. Smakelijk!!

Een foto zoeken van meester Etienne, onze kok, is
als zoeken naar een spel in een hooiberg. Onze
kok waande zich nooit fotogeniek … hij voelde zich
veiliger tussen al z’n potten en pannen… dus
gebruiken we maar een “archieffoto” om uw
aandacht voor dit tekstje te prikkelen.

Hoewel Etienne pas begin februari 2021 officieel
met pensioen gaat, is hij momenteel niet op de
werkvloer aanwezig. Een medisch herstel dat
voorzichtigheid en tijd vergt, verplicht Etienne de
komende weken onze dagelijkse werking aan zich
te laten voorbij gaan. Onze kinderen gaan hem
dus
wel
missen
tijdens
de
maaltijden.
Gelukkig staan juf Christ’l, juf Nicole en juf Gina
garant voor de dagelijkse lekkere maaltijden en
prima service.
Etienne startte zijn Ritmica carrière in mei 1978.

Sociale dienst is elke dag bereikbaar :
socialedienst@ritmica.be
Je kan ons rechtstreeks bereiken. Dit kan
via volgende nummers:
-

03/460.11.53 → dit is een
rechtstreekse vaste lijn
OPMERKING: Wij antwoorden enkel
tijdens de kantooruren!

Etienne is het laatste lid van het huidige team die
nog gewerkt heeft onder leiding van mevrouw
Gregoir
(de
stichter
van
Ritmica).
Hij
heeft
nog
de
(magere)
beginjaren
meegemaakt, toen elke (toen nog) frank diende
te worden omgedraaid om als voorziening
financieel het hoofd boven water te houden. Ook
de keuken diende met beperkte middelen een
weekmenu samen te stellen. Een weekje elke dag
gehakt… dan moet je als kok creatief onder de
koksmuts vandaan komen om een lekker
weekmenu samen te stellen. En toen waren er nog
geen boeken van Jeroen – dagelijkse kost – Meus!
Het was vroeger gelukkig niet altijd gehakt in de
pan. Gezond eten toen was anders dan het
gezond eten van nu! Uier, lever, soms mosseltjes en
vooral Etiennes karnemelk soep was legendarisch.
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MEDICATIEGEBRUIK
Voor elk gebruik van medicatie tijdens de Ritmica
uren (bv Rilatine, maar ook voor een eenvoudige
hoestsiroop) dient u een doktersvoorschrift (of
kopie) aan Ritmica te bezorgen!
Zonder dit
voorschrift mag Ritmica de medicatie niet toedienen.
De voorschriften worden via de klastitularis -of
rechtstreeks aan de sociale dienst- bezorgd.
Gelieve ook de naam van kind op de
medicatieverpakking te noteren aub.

ONZE TOVERTAFEL

Een 3D printer op Ritmica
Sinds kort heeft Ritmica een eigen 3D printer.

Vorig startte rond deze tijd “de Warmste Week”.
Via deze actie waren wij toen in de mogelijkheid
om een tovertafel aan te kopen. Maar wat doet
Ritmica met zo’n tovertafel vraagt u zich
misschien af? Wel, een juf vertelt:
“Wekelijks wordt onze tovertafel verschillende
keren gebruikt voor ontdekking, prikkeling,
beweging en plezier. De tovertafel is een
interactief spel dat op tafel of op de vloer gespeeld

Onze ergotherapeuten zetten de 3D printer onder
andere in voor het maken van kleine hulpmiddelen.
Vaak hebben onze kinderen nood aan een hulpmiddel,
maar zijn de bestaande hulpmiddelen niet helemaal
aangepast aan de specifieke noden van dat kind. De
ergotherapeuten gaan dan, samen met het kind, op
zoek naar andere oplossingen. Met de 3D printer
kunnen dan gemakkelijk prototypes, onderdelen of
kleine hulpmiddelen ontworpen en gemaakt worden.
Hieronder zie je een 3D geprint spalkje waarin
bijvoorbeeld een vork gefixeerd kan worden. Het
spalkje past over de handspalk van het kind.

wordt. Een projector aan het plafond projecteert
de spelletjes op de tafel of op de vloer. De sensoren
detecteren arm-, hand- en voetbewegingen zodat de
projecties meteen reageren.
Wanneer de kinderen de picto ‘tovertafel’ zien
verschijnen op de daglijn, zijn ze dolenthousiast.
Gelukkig voor de Glunders, kunnen zij van de
tovertafel gebruik blijven maken tijdens de ‘’code
rood’ fase. We hopen snel terug elke club zijn eigen
momentje te kunnen bieden.
De Schaters bijvoorbeeld, houden erg van het
spelletje Snoepvis. Dit is een kleine vis die zwemt in
zijn aquarium. Deze vis lust graag snoepjes. Met hun
handen of voeten duwen de kinderen de vis naar het
snoepje… Wanneer de vis een snoepje opeet, groeit
hij en verandert hij van kleur…. Maar opgelet voor

De 3D printer kan ook ingezet worden om met de
kinderen te werken rond ruimtelijke begrippen of
computervaardigheden. Ze leren eenvoudige
programma’s gebruiken om dingen te kunnen
ontwerpen. (vb Tinkercad)

de prikplanten, want indien de vis ertegen komt,
ontploft deze en begint het spel van voor af aan.
Dat maakt het spel plezierig en spannend. De
kinderen kiezen om de beurt een spel en spelen met
één of twee andere kinderen samen, zodat het spel
overzichtelijk blijft. Zo leren de kinderen
ondertussen hun beurt afwachten.
De Glunders zijn dan op hun beurt dol op het
treinenspel, waarbij je puin moet vegen, voordat de
trein aankomt. Je kan de trein snelheid geven door
erop te tikken, maar hij vertraagt wanneer hij toch
door puin rijdt. Alert zijn is de boodschap.”

Dit is een doosje dat ontworpen werd door één van
onze leerlingen.
We hopen deze 3D printer vaak te kunnen inzetten
voor en met de kinderen.
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’Herfst in het bos’
Natuurontdekkingstocht 21-10-2020
De nasleep van een nachtelijke regenzone speelde ons bij het begin van de dag parten. Terwijl we
oostwaarts reden, viel de neerslag onophoudelijk uit de hemel. Onze bestemming was het Kempen
Broek, een grensoverschrijdend gebied dat in Nederland en België verschillende natuurgebieden
omvat.
Om de neerslag nog even te ontlopen, trokken we bij aankomst eerst naar één van de vogelkijkhutten
die in het natuurgebied waren gebouwd. We openden de luikjes in de houten wand en we keken uit
over een ondiep vijvercomplex met groene oevers en eilandjes.
Een grote zilverreiger stapte behoedzaam door het water, zoekend naar visjes en kikkers. Zijn volledig
witte verenkleed en de gele snavel staken fel af tegen de overwegend grijze kleuren op deze druilerige
ochtend.
Plots zagen we in een flits een ijsvogel voorbijvliegen. De helderblauwe rug en de oranje borst waren
duidelijk zichtbaar. Even later keerde hij terug en ging een eindje verderop op een takje langs de oever
zitten. We konden hem nu nog beter zien. Maar schuw als ze zijn, verdween de ijsvogel weer snel
achter de begroeiing van de vijver.

Op Stap nieuwsbrief december 2020

Ondertussen had een slechtvalk postgevat op een kale boom vlakbij de kijkhut. Roofvogels houden
niet van regen. Met een nat verenkleed kunnen ze hun gespecialiseerde jachttechnieken niet optimaal
uitvoeren. Bij regen zitten ze dan ook vaak ineengedoken te wachten tot het weer droog wordt.
Dit eerste half uur van de dag had ons al drie verrassende en mooie waarnemingen opgeleverd. Drie
bijzondere en niet alledaagse vogels. We besloten de beschutting van de hut achter ons te laten om
aan de wandeltocht te beginnen.

We volgden een smal pad tussen bomenrijen en struiken. Berken, sparren, dennen en zomereiken
groeiden langs het pad. Tegen de stammen van de eiken hingen buidelvormige spinselzakken van
eikenprocessierupsen. In deze spinselzakken verzamelen de rupsen om overdag uit te rusten nadat ze
’s nachts van de bladeren van de eiken hebben gegeten. Wij mensen vrezen de rupsen die met hun
brandharen allergische reacties kunnen veroorzaken. Maar de koekoek heeft geen last van de
brandharen en de rupsen vormen voor hem een belangrijke voedingsbron.
Wie aan de herfst denkt, denkt aan paddenstoelen. Langs het wandelpad stonden ze in vele vormen,
kleuren en afmetingen. Grote paddenstoelen zoals de Grote Parasolzwam, maar ook hele kleine zoals
de schorszwammen. We zagen de mooie, rode vliegenzwam en de al even mooie, crèmekleurige
parelstuifzwam. Schijfvormige paddenstoelen zoals de berkenzwam groeiden op de stammen van de
berk en verteerden de verzwakte bomen tot organisch materiaal.
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De wereld van de schimmels en de zwammen is ongekend groot en talrijke soorten zijn nog niet op
naam gebracht of zelfs nog niet gekend. Schimmels zijn één van de basisorganismen op onze planeet
en maakten het ooit voor de planten mogelijk om op het land te gaan groeien.
Terwijl we de vele paddenstoelen van dichterbij bekeken, sprongen er in het gras kleine kikkertjes weg.
Ze waren op zoek naar geschikte plekken om de winter door te brengen. We liepen voorbij een
zeldzame gagelstruik en al snel kwamen we bij de A-beek die door het gebied stroomt. Hier zochten
we een plekje om te eten.
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Ondertussen waren de weeromstandigheden veranderd en hevige windstoten zorgden voor een
‘regen’ van eikels die uit de bomen viel. Langs de oever van de A-beek zagen we sporen van de bever.
Dunne, afgeknaagde stammetjes en vele sleepsporen maakten duidelijk dat de bevers vanuit het
centrum van het natuurgebied ook naar de buitenranden waren opgerukt.

Langs de beek groeiden oude, dikke populieren. Velen waren gezond en sterk, anderen waren
opengescheurd door stormwinden en sommigen waren verzwakt en begroeid met tonderzwammen.
Intussen was de hevige wind gaan liggen. De hemel klaarde op en een najaarszonnetje priemde door
de bomen en de struiken. We kwamen op een open plek en genoten van de warme zonnestralen.
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We liepen nu op de grens met Nederland. Een koppel knobbelzwanen zwom ons voorbij. Ze waren er
in geslaagd om 5 jongen groot te brengen. Hoewel de jongen bijna zo groot waren als de oudervogels,
waren ze van hen duidelijk te onderscheiden door hun grijze verenkleed.
In de late namiddag zagen we groepjes kolganzen en grauwe ganzen. Ze zouden hier de winter
doorbrengen. We liepen langs Schotse Hooglanders en we zagen Konikpaarden en ezels. Samen met
Galloway runderen worden deze dieren hier ingezet om mee het natuurgebied te beheren. Door hun
graasgedrag zorgen ze voor meer diversiteit binnen de planten- en dierenwereld van het gebied.
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