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MAANDAG 12 oktober:
BuLO gesloten MFC vakantiewerking

WOENSDAG 21 oktober
Pedagogische studiedag
BuLO en MFC gesloten

WEEK van het BOS
Dinsdag 13 oktober voor de GLUNDERS
woensdag 14 oktober voor de SCHATERS
Donderdag 15 oktober voor de BULDERS
VORMICA ouder kind atelier KOKEN
zaterdag 10 oktober
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HELDEN dag tijdens de herfstvakantie
dinsdag 3 november 2020

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.

RESERVE KLEDIJ MFC - BuLO
Kinderen maken al eens gebruik van de Ritmica
reservekledij. Helaas wordt de geleende kleding
niet altijd terug aan Ritmcia bezorgd. Gevolg: onze
voorraad kousen, onderbroekjes, truitjes enz.
raakt uitgeput.
Daarom verzoeken we alle uitleners zo snel mogelijk
de geleende kledij terug te bezorgen aan het
opvoedersteam of de klastitularis. Alvast bedankt!
Het Ritmicateam
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NOVEMBER
Herfstvakantie
Herfstvakantie MFC vakantiewerking
Herfstvakantie MFC vakantiewerking
Herfstvakantie MFC vakantiewerking
Herfstvakantie MFC vakantiewerking
Start Fluo actie
SEO “blij met jezelf”
Wapenstilstand
VORMICA LEGO
Wintervertellingen
SEO “samen spelen”
Pedagogische studiedag

DE HELDENDAGEN
(voorheen ADL dagen)
voor het schooljaar 2020 – 2021
Herfstvakantie: 3/11
Krokusvakantie: 16/2
Paasvakantie: 6/4 + 13/4
Zomervakantie: 6/7, 13/7, 3/8 en 10/8
Noteer alvast deze dagen in uw
agenda!
Wil je graag de talenten en
kwaliteiten van je kind een boost
geven? Hou dan zeker
onze heldendagen in de gaten!
Tijdens deze heldendagen bundelen
opvoeders en therapeuten hun
krachten om op een speelse manier
de zelfstandigheid van je kind te
stimuleren. We stellen onze
doelstellingen af op maat van jouw
kind en oefenen deze in zijn of haar
leefclub.
We richten ons op het inoefenen van
dagdagelijkse vaardigheden zoals de
eetsituatie, communiceren in groep,
bewegen, ontspannen, vriendschap,
… . Zo is elk kind hier een held op het
MFC 😉
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BUSVERVOER schooljaar 20– 21

“GOEDE AFSPRAKEN”

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
- 0492/13.89.54 → dit is een
rechtstreeks GSM nummer. Je
kan sms’sen, whatsappen of
bellen.
OPMERKING: Wij antwoorden enkel
tijdens de kantooruren!

!! Is uw kind ’s morgens ziek:
bel (03 460 11 50) of mail
info@ritmica.be)
als uw kind gebruik maakt van de
schoolbus: bel busbegeleider
!! gaat uw kind ’s middags of ’s
avonds met een andere ouder mee:
bel (03 460 11 50) of mail
info@ritmica.be)

Week van het bos 2020

!! Is er een wijziging i.v.m. het
busvervoer:

DINSDAG 13 oktober 2020
voor de GLUNDERS
PE PAUW juf Laura – juf Charlotte
PE KIP meester Tim – meester Joren
PE KONIJN juf Ria – juf Sylvia

bel (03 460.11.50) of via mail
busvervoer@ritmica.be
Mededelingen via de agenda of via
uw kind zelf volstaan dus niet!

Buswijzigingen voor de lopende dag
kunnen slechts tot 12 uur
doorgegeven worden, nadien worden
er geen wijzigingen meer toegestaan
en/of behandeld.
Dank voor uw begrip.
Directie Ritmica

WOENSDAG 14 oktober 2020
voor de SCHATERS
PE RADIJS Juf Kizzy – juf Muriel
PE SPRUIT juf Katrijn – juf Muriel
PE WITLOOF juf Ine – juf Tinne
PE AARDBEI juf Lise – juf Karo
DONDERDAG 15 oktober 2020
voor de BULDERS
PE TRACTOR juf Kim – juf Lot
PE KLOMP juf Joyce – juf Wendy
PE VOGELVERSCHRIKKER meester Bart –
meester Joren
PE KRUIWAGEN juf Kirsten – juf Lotte
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STRAPDAG vrijdag 18 september
Een ooggetuige verslag
We hebben gestrapt op vrijdag 18 september.
Strappen is stappen en trappen!
Wij hebben gefietst, gestept…
dat was in de Ster.
De Ster is een pleintje naast de school.
We hebben dat gedaan met de klas van juf
Ine.
Ik vond het leuk.
Lieselot
Nore op de fiets!
Nore gaat strappen met de klas.
Strappen is stappen en trappen.
We hebben dat in de Ster en in Mortsel
gedaan.
We hebben op vrijdag 18 september gestrapt.
Ik vond het leuk, pijnlijk en gemakkelijk.
Ik heb gerolschaatst met klas Tractor.
Nore
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najaar 2020
Datum
Maandag 12 oktober

Locatie
NOT (10 – 15j)
“Vogelobservatie”

(facultatieve verlofdag)

Woensdag 21 oktober

NOT (10 – 15j)
“Herfst in het bos”

(Pedagogische studiedag)

Maandag 2 november

NOT (10 -15j)
“De najaarstrek van de kraanvogels”

(Herfstvakantie)

Dinsdag 3 november

TREKKING (12 – 15j)
“De smokkelroute in de Strijbeekse
Heide”

Donderdag 5 november

TREKKING (16 – 25j)
“De vier rivierentocht in Jalhay”

Vrijdag 6 november

NOT (10 – 15j)
“Beverburchten, beverdammen,
beversporen,….)

Maandag 30 november

NOT (10 – 15 j)
“Landschapswandeling in wintertijd”

Planning en praktische afspraken
Het Ritmica busje vertrekt om 08u00 op de speelplaats van Ritmica Wouwstraat 44
2540 Hove.
Vóór de start van de rit naar de wandellocatie is er een korte briefing van de tocht
en worden enkele concrete afspraken gemaakt. Alle tochten zijn dagtochten.
Op de website van Op Stap www.opstapritmica.com
vindt u het wandelaanbod per seizoen.
Aanmelding & inschrijving
Het aantal plaatsen per tocht is beperkt (max 6 deelnemers). Tijdig aanmelden is de
boodschap. De deelname aan de staptocht kost € 25. (= inclusief vervoer,
verzekering en begeleiding, = exclusief eten en drank voor onderweg). Na de
aanmelding krijgt u informatie over de wijze van betaling. De betaling geldt als
definitieve inschrijving.
Voor aanmelding en info :
- www.opstapritmica.com
- sociale dienst van MFC Ritmica : socialedienst@ritmica.be, 03 460 11 53.
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