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TUINFEEST ZATERDAG 8 MEI 2021 ?

INFO BOSKLASSEN schooljaar 2020 – 2021
De bosklassen voor dit schooljaar worden
doorgeschoven naar de week van
maandag 13 juni tem vrijdag 17 juni 2022
Het reeds gespaarde bedrag (het bosklas
sparen gestart in januari 2020) wordt
kortelings terugbetaald!

INFO BRUSSENKAMP
ZOMER 2021
van maandag 12 juli tem vrijdag 16 juli
VANAF NU KUNT U DE RITMICA POST
OPNIEUW OP www.ritmica.be LEZEN!
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Tuinfeest 2021

We hadden graag met vele toeters en bellen het
programma aangekondigd voor het tuinfeest van
zaterdag 8 mei 2021. Na de annulatie van 2020
keken we er erg reikhalzend naar uit om onze
mooie Ritmica tuin opnieuw enthousiast open te
smijten voor iedereen.
Helaas, corona blijft stokken in de wielen steken.
Ondanks
het
langzaam
vorderende
vaccinatieprogramma
blijft
het
aantal
besmettingen telkens weer de verkeerde kant
opgaan. In januari hadden we, gebaseerd op de
optimistische boodschappen van onze regering,
toch al een aantal voorzichtige plannen gemaakt
om het tuinfeest te organiseren.
Het kinderoptreden in openlucht in plaats van in de
turnzaal, geen restaurant maar een buitenbar met
croque monsieurs uit het vuistje… het waren maar
enkele van de ideeën die op papier stonden. Niets
van dit alles dus!
Maar op Ritmica laten we niet gauw de kop
hangen en blijven we creatief zoeken naar een
aantal alternatieven. Uiteraard is er niks leuker om
samen in de Ritmica tuin rond een tafel te genieten
van een babbel of een biertje. Het is jammer dat
ook dit jaar onze schoolverlaters niet kunnen
schitteren
op
het
podium
tijdens
het
kinderoptreden.
Momenteel is het afwachten hoe de toestand rond
corona evolueert en welke maatregelen er al dan
niet genomen zullen worden. Zo gauw daarrond
meer duidelijkheid is, kunnen wij een eventueel
alternatief programma uitwerken.

De foto is was wazig omdat ze geknipt werd uit een zwartwit
filmpje uit 1947… maar als je goed kijkt dan zie je een schaap
met drie lammetjes
op een
grasveldje
grazen.
Dat grasveldje is de huidige gazon waarop onze kinderen in
de zomer naar hartenlust voetballen en spelen. Het is moeilijk
te herkennen, maar op de achtergrond ligt de vijver en staat
de oude pergola die toen tegen het kasteel was
aangebouwd. (Het filmpje vonden we op de beeldbank van
de gemeente Hove)

TUINFEEST 1947
Sinds de start van Ritmica is er altijd een tuinfeest geweest!
Het is een hartverwarmende traditie! Nostalgisch als we zijn,
zochten we in de fotoalbums van het Ritmica wat troost!
Doorheen de jaren zijn er zeer verscheidene edities
gepasseerd. Het ene jaar was de regen of koude een
bepalende factor, het andere jaar baadde het feest in een
aangename lentezon en genoten de bezoekers met volle
teugen van spijs en drank!
Het kinderoptreden, de
kinderkermis, een bodega, boskafee en een restaurant in een
grote tent zijn al die jaren klassiekers gebleven. Vooral de
mooie herinneringen blijven!
Samen feesten in de Ritmica tuin, elkaar ontmoeten, gezellig
babbelen, anecdotes oprakelen met oud leerlingen en
sympathisanten het blijft een succesformule.
In het archief vonden we toevallig een link naar de
beeldbank van Hove met daarop een guitig filmpje over een
Vlaamse kermis op het Cappenberg domein. Rond het
Ritmica kasteel dus. De familie Claessens was in die jaren
eigenaar van het kasteel en vader Claessens was ook de
burgervader van Hove.
Op het filmpje is het kasteel en de tuin zeer goed herkenbaar.
Rond het kasteel staan een tiental kraampjes opgesteld. Er is
een waarzegger, er worden wafels gebakken, een
schietkraam, je kan een ritje met paard en kar maken in de
perenboomgaard, in een hoekje staat een grote poppenkast
opgesteld. Rond de vijver is een viskraampje opgesteld, in de
lindendreef worden estafetten georganiseerd. .
Alle
bezoekers flaneren in hun zondagskostuum langs de
festiviteiten. Dames met lintjes en strikjes in de groteste kapsels
van toen, heren met stijve hoeden klemmen een dikke sigaar
of pijp tussen de tanden.
Kinderen hollen van hier naar
daar…en kijken verwonderd of verlegen in de camera. .
Kortom …. De goede oude tijd!

We hopen jullie toch te kunnen verrassen en
houden u op de hoogte!
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De lente doet opnieuw onze groene vingers
kriebelen. Terwijl de oude boerderij nu wordt
afgebroken en een verboden werfzone is, blijft
de moestuin in gebruik. De kinderen worden
er uitgenodigd om opnieuw ijverig te spitten en
harken. Zaaien en planten zal snel volgen. Snel
zal de moestuin weer baden in het groen en
zullen gezonde groentjes geoogste kunnen
worden.

De BOERDERIJ?
Hoewel onze nieuwe boerderij er momenteel
enkel mooi uitziet op de tekentafel en we
geduldig
uitkijken
naar
de
“eerste
planklegging”, hebben wij toch enkele
“Vrienden van de boerderij” die het project
nauw aan het hart liggen. Zij hebben gezorgd
voor
gratis
afvalcontainers.
Via
het
containerbedrijf BRUCO kunnen we hout en
steenpuin netjes scheiden in twee containers. En
we beklemtonen graag dat we de containers
dus gratis ter beschikking krijgen… zo kunnen we
onze spaarcentjes in ons spaarvarkentje nog
eventjes laten rusten. Zo gauw we echt aan de
bouw beginnen zullen we nog veel centen
nodig hebben.
Na de afbraak wordt de werfzone volledig
geëffend en wordt de nieuwbouw uitgezet. In
een volgende fase zullen de grondwerken
starten. Er zullen twee regenputten gestoken
worden. Het is de bedoeling in de toekomst de
moestuin te besproeien met het regenwater dat
we opvangen van het nieuwe boerderijgebouw.

12 MAART PYJAMA DAG
Dat dit leuk initiatief van Bednet op Ritmica
niet onopvallend voorbij ging bewijst deze
foto. In Klas AARDBEI hadden alle kinderen (en
de juf) die dag hun pyjama aan! Een koddig
gezicht! Tof!

VRIJDAG 19 MAART APPLAUSDAG
Ook dit jaar nam Ritmica deel aan de
applausdag van de Fietsersbond. Mensen die de
fiets gebruiken voor hun dagelijks school/
werkverkeer die kunnen een aanmoediging in de
vorm van een warm applaus goed gebruiken.
Ook enkele van onze kinderen en juffen stond
aan de Ritmica poort klaar met hun applaus.
Helaas was onze fotograaf in al haar
enthousiasme haar fototoestel vergeten. Maar
geloof ons: ZE STONDEN ER!
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BATTERIJEN SPAREN

MAART maand van het jeugdboek!
De ene haat het! De andere is er dol op! LEZEN!! Het
ene kind zit graag met de neus in de boeken … een
ander krijgt al buikpijn als het nog maar aan boeken
denkt! Maar lezen kan je leren en eens je de magie
van het boek hebt ontdekt kan het een gezonde
verslaving worden. In boeken vind je alles wat je
maar dromen kan. Van de meest interessantste
weetjes tot de boeiendste belevenissen. Ritmica
helpt de kinderen graag tijdens het ontdekken van
boeken. Voorzichtig proeven of gulzig toehappen,
het kan allemaal in de boeken van de schoolbib of in
de klas. De meesters en juffen maken jullie graag
boekenwijs!

WOENSDAG 21 APRIL
Een dag zonder scherm of tv? Is dat in deze
coronatijden nog denkbaar! Toch doen we er op
Ritmica op woensdagnamiddag 21 april aan mee.
Een ganse namiddag buiten spelen, ravotten en de
avonturen uitdagen… een plezant en gezond
alternatief voor een dagje gamen of tv kijken! Jullie
doen toch allemaal mee?

Wie spaart mee oude batterijen?
Via Bebat
ontvangt Ritmica voor elke kilo batterijen punten
die we mogen omzetten in centen. Extra centen
die Ritmica kan gebruiken voor de aankoop van
sport – of crea materiaal. Zeker doen! Alvast
bedankt! De oude batterijen worden verzameld
in de grijze bak. (ingang paviljoen Ster)

GSM’s sparen

" Ritmica neemt deel aan een gsminzamelactie. Deze actie wordt in de Vlaamse
scholen georganiseerd door GoodPlanet
Belgium, in samenwerking met
Proximus. Helpen jullie ons om zo veel mogelijk
mobiele telefoons in te zamelen? Je kan deze
toestellen meebrengen of bezorgen aan juf
Kim (klas tractor). Op deze manier kunnen we
computermateriaal voor onze school
verkrijgen. Momenteel hebben we al 280 gsm's
verzameld, maar we kunnen nog meer! De
actie loopt tot 28 maart 2021.
Voor meer inlichtingen kan je terecht op
kim.dedycker@ritmica.net.
Meer weten over de levenscyclus van een
gsm? Kijk eens op
www.goodplanet.be/gsm
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Het Ritmicateam"

In de paasvakantie?

Omdat het MFC ook tijdens de paasvakantie
vanwege covid 19 alle veiligheids-maatregelen
in code rood hanteert, werden we verplicht alle
Op Stap wandelingen voor deze periode te
annuleren. Alle reeds ingeschreven deelnemers
ontvingen een mail in verband met deze
annulering. Opnieuw een flinke teleurstelling voor
alle Op Stappers.
Hopelijk biedt de
zomervakantie
ons
toch
wat
leukere
perspectieven.

de RITMICA kalender 2021
Geen kerstmarkt in 2020 … heel jammer.
Gelukkig was de verkoop van onze jaarlijkse
kalender een succes. Met een opbrengst van
340 €, zijn we best tevreden! Dus, nogmaals
dank aan alle trouwe kopers!
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INFO MAGENTA

Info : Ons kind met beperking wordt
meerderjarig of is gestart met zijn/haar leven als
jongvolwassene.
Dat brengt heel wat uitdagingen, vragen, nieuwe
zoektochten met zich mee.

Het aanbod van magenta gaat tijdelijk
online.
Online aanbod voor ouders van een
zorgenkind van 0-14 jaar
Online reeks van 4 sessies die starten vanaf
maart 2021.
Info: Tijdens de workshops
bieden we een waaier aan
praktische informatie en
inzichten vanuit time
management om adem te krijgen
in de drukte van alle dag.
We bekijken ook het proces van zorg delen met
anderen en praktische handvaten voor overleg met
professionelen.
Het programma wordt begeleid door ouders die zelf
een zorgenkind hebben.
Ons vertrekpunt is dat elk gezin anders is en dat
elke ouder/ouderpaar eigen keuzes maakt.

Het vraagt veel schakelen: sneller, trager,
opnieuw, veel emoties, nieuwe verbindingen
zoeken, richting bepalen, …
Via 2 workshops bieden we handvaten bij wat
deze periode ons en ons kind brengt. Enerzijds
brengen we overzicht in de informatie die voor
ons en ons kind van belang is – o.a. via
kennisclips die je op eigen gepast moment kunt
bekijken. Anderzijds laten we ons inspireren
door ervaringen en onderzoek, en wisselen
daarover uit met de andere ouders:
Meer info en inschrijvingen voor de online
reeksen voor schakelen :
http://www.magentaproject.be/
Past het niet, maar heb je wel interesse? Dan
kun je je ook aanmelden om via mail op de
hoogte te worden gehouden over nieuwe
reeksen.

Online aanbod module batterijen opladen
/tijd vrijmaken

We merken wel elke keer hoe ouders inspiratie
opdoen tijdens de workshops, leren van elkaar,
deugd hebben van herkenbare voorbeelden te
horen en elkaar met een half woord verstaan.

1 sessie van 19:30 tot 21 uur.
Info : In deze module brengen we enkele items
en inspirerende tips uit de magentaworkshop,
waar je mee aan de slag kan gaan.
Deze online module vraagt geen
voorbereidingstijd.
De online module wordt opnieuw gepland in het
voorjaar van 2021!

Ook “De roze kaart”, een overzicht van alle
nuttige informatie is een welgekomen hulp.
Meer info en inschrijven voor de online
workshops: http://www.magentaproject.be/.
Past het niet, maar heb je wel interesse? Dan
kun je je ook aanmelden om via mail op de
hoogte te worden gehouden over nieuwe
reeksen.

Je kan je alvast aanmelden om de module te
volgen zodat je als eerste de kans hebt om in te
schrijven.

Online aanbod voor ouders
van zorgenkind van 15 tot
25 jaar

Meer info en inschrijvingen voor de online
module : http://www.magentaproject.be/

Online reeks van 2 sessies
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BRUSSENKAMP

Wanneer?
Zomer 2021:

Een brus is een broer of zus van een kind met
(een vermoeden van) een beperking.
De brussen worden vaak vergeten, maar hebben het niet altijd
even makkelijk. Tijdens dit kamp leren ze het gedrag van hun
broer of zus op een speelse manier begrijpen en delen ze
ervaringen met andere brussen.

12 juli tem 16 juli
telkens van 9u tot 17u*
Op woensdag 14/7 is er de
trektocht met het Op Stap team
van 8u tot 18u

Waar?

Voor wie?
Kinderen van 9 tot 12 jaar met een broer of zus met ASS

Het
kamp gaat
door bijvia
voldoende
inschrijvingen!
Inschrijven
vóórenkel
1/05/2021
de sociale
dienst:
03 460 11 50 of socialedienst@ritmica.be

MFC Ritmica
Wouwstraat 44
2540 Hove

Kostprijs?
€ 90 voor 5 dagen kamp + 1
terugkomdag
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incl. middageten & 4-uurtje

