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DE LENTE IS IN’T LAND   

Maartse buien, die hebben 

we alvast gehad! Hopelijk 

zijn de aprilse grillen al wat 

meer zomers van aard!  

Maar met officieel de lente 

in het land, kan het niet 

meer stuk!   

De voorbije weken zaten 

we niet stil, ondanks alle 

maatregelen.  Er was de 

jeugdboekenweek, de 

kangoeroes die verhuisden 

naar de refter, er werd 

voorgelezen aan elkaar, we kregen nieuwe turntoestellen, … . U leest er meer over in 

dit Akkertje! 
 

JARIGEN 

Voor alle jarigen in de Paasvakantie (en de Paaspauze) 

alvast een hele fijne dag gewenst! 
 

Kobe VL  1 april (geen grap!!) 

Kyan   5 april 

Ilana   11 april 

Eden   16 april  

Durie   17 april 

Juf An    2 april 

Juf Nicky    9 april 

Meester Mark 12 april 

 
 

        OPROEP  
 

Ook bij ons zorgt de lente voor kriebels.  We zijn op zoek 

naar enkele planten of struiken die we in bloembakken 

kunnen plaatsen om onze speelplaats gezelliger en 

groener te maken. Misschien heeft u wel iets in de tuin 

staan waar je vanaf wil?  Een struikje of sterke plant, zet 

ze niet zomaar aan de kant!  

Als je wil reageren op deze oproep, mail dan zeker naar 

juf Lot op volgend mailadres: lot.thone@ritmica.net 

lot.thone@ritmica.net
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WIE ZOEKT DIE VINDT?  

De oplossing 
In het vorige Akkertje moesten jullie raden waar  

deze foto op school werd genomen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadaaaaa: aan de kleedkamers van de turnzaal kon 

je het balletje en de hockeystick terugvinden! Vorig 

jaar nog knap geschilderd door meester Jim en 

meester Kristof. 
 

 

NIEUWE TURNTOESTELLEN 
 

Joepie ! Meester Kristof kreeg enkele nieuwe toestellen voor in het 

grootste klaslokaal van de school, de turnzaal : 

Enkele banken, een nieuwe valmat, een bok, trampoline en een 

plint !   

SSSppprrriiinnngggeeennn   mmmaaaaaarrr   !!!   

 

KOM MAAR BINNEN! 
 

Vanaf 8u. is de school open en start de voorbewaking. Deze is betalend en duurt tot 

8u45.  Alle kinderen die toekomen vóór 8u45, moeten naar binnen komen.  Daarna is 

de betalende voorbewaking gedaan en komen we buiten spelen tot de lessen 

starten om 9u. 

De laatste weken bleven veel kinderen aan de poort staan tot 8u45.  Alle leerlingen, 

die zonder een volwassene buiten wachten, zijn NIET verzekerd door de school.  We 

sporen iedereen dus aan om niet aan de schoolpoort te wachten, maar binnen te 

komen naar de voorbewaking. 

 

RITMICA ONLINE 

wordpress.ritmica.be 
Kent u onze website al ? Je kan er online het Akkertje lezen of info vinden over 

inschrijvingen, busvervoer, …  
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Probeer de 12 eieren tussen de kuikens 

op te zoeken. 

Geef je ze allemaal een kleurtje? 



 

4 

April 2021 

INTERVIEW KLAS GIRAF 
De bus van juf Ilse en meester Carlo 
 

 

Goedemorgen. 

Mogen wij jullie een paar vragen stellen? 

juf Ilse en  

meester 

Carlo: 

Ja hoor! 

 
Hoeveel jaar ben je al buschauffeur? 

meester 

Carlo : 
Ik ben al 23 jaar buschauffeur.  

 
En jij juf Ilse, hoeveel jaar ben jij busjuf? 

juf Ilse: Ik ben al 4 jaar busjuf.  

 
Hoeveel kinderen kunnen er op jullie bus? 

juf Ilse en 

meester 

Carlo: 

Er kunnen 37 kinderen op onze bus.  

 
Wat moet je kunnen om buschauffeur te zijn?  

meester 

Carlo : 

Je moet een rijbewijs D hebben en goed met kinderen kunnen 

omgaan.  

 
Waarom ben je busjuf geworden? 

juf Ilse : Ik vind het fijn om te werken met kinderen.  

 
Hoe ben je buschauffeur geworden? 

meester 

Carlo: 

Ik kon mijn vorige werk niet meer doen na een operatie aan mijn 

rug.  

Daarom ging ik op zoek naar ander werk en toen ben ik 

buschauffeur geworden.  

 
Wanneer sta je op?  

meester 

Carlo : 
Ik sta op om 6u15. 

juf Ilse : 

Ik sta op om 5u15. Ik wil graag rustig wakker worden en een 

koffietje drinken. 

Ik smeer mijn boterhammen en die voor mijn man.  
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Wanneer vertrek je met de bus? 

juf Ilse :  Ik vertrek om 7u10 met de bus. 

 
Wanneer ben je weer thuis? 

meester 

Carlo : 
Ik ben maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 17u30 thuis.  

 
Hoe lang werk je elke dag? 

meester 

Carlo : 

Ik werk 4 of 5 uur per dag.  

 
Drink je soms op de bus?  

juf Ilse : Ja, ik drink soms op de bus.  

 
Eet je soms op de bus?  

juf Ilse : Nee, dat mag niet.  

 
Slaap je soms op de bus? 

meester 

Carlo: 
Ja, soms slaap ik op de bus als ik lang moet wachten.  

 
Wat doe je als je moet wachten juf Ilse? 

juf Ilse:  Ik poets dan.  

 
Heb jij een auto of rijdt je altijd met de bus?  

meester 

Carlo :  

Ik heb mijn eigen auto. Ik ga met mijn eigen auto boodschappen 

doen of op vakantie.  

 
Wat vind je niet leuk op de bus? 

juf Ilse : Ik vind het niet fijn als er ruzie is.  

 
Wat vind je leuk op de bus? 

juf Ilse : 
Alle kinderen.  

We zingen liedjes samen of kijken naar de huizen, de dieren, … 

 
Dank u voor het interview!  
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VIRUS-ALARM 
BESMETTELIJK LEESVIRUS OP SCHOOL 
 

Twee weken geleden werd er een 

nieuw virus verspreid op school: 

het LEESVIRUS!  

De school ademde het virus uit: 

Elke klasdeur kreeg een 

gevarendriehoek waarop stond 

dat ze besmet waren. 

Op de speelplaats aan de bomen 

en op de palen van de afdakjes 

hingen mopjes en raadsels.  Enkele 

dagen later volgden gelukkig ook 

de antwoorden . 

Op de toiletten en aan de ramen 

vond je grappige stripverhaaltjes.  

Gelukkig hadden we een 

gespecialiseerde dokter op school, 

die wist hoe we dit konden 

bestrijden! Misschien merkte je het 

wel aan je kind: vaker lezen, 

voorlezen, lezen op speciale 

plaatsen, … . 

 

Uiteindelijk eindigden de 

geslaagde leesweken met een 

Cluedo voor de hele school: wie 

heeft er welk boek gestolen en 

wanneer?  De tips die over de hele 

school werden verspreid, wezen uit 

dat juf Paulien het boekendiefje was!  Zij had met haar helm op de fiets, midden in 

de nacht, het boek over onderbroeken gestolen uit de klas van juf Tibby. 

 

Bedankt aan alle kinderen om het virus mee aan te pakken en kilometers te lezen! 

 

 

PETERS/METERS LEZEN VOOR 
 

De meters en peters uit klas Poema en Alpaca lazen gezellig voor uit boekjes voor de 

Panda’s en Kangoeroes.  Vol bewondering luisterden de kinderen naar de mooie 

verhaaltjes. Dat leverde vertederende foto’s op! 
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DANKU U 

METERS EN PETERS! 
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VERHUIS KLAS KANGOEROE 
     

Onze jongste klas verhuisde van het kleine containerklasje naar de refter.  Dit ruimere 

lokaal werd supergezellig ingericht door juf Tibby.  Er is nu plaats om te leren, te 

spelen én tot rust te komen. De kangoeroes hielpen zelf mee met de verhuis, maar 

ook veel dank aan de oudste leerlingen die – alsof ze een echte verhuisfirma waren 

– enorm veel werk hebben verzet.   

De refter is nu de klas van juf Tibby met haar fijne kangoeroes.  Alle klassen eten 

daarom in hun eigen klas, of samen met één andere klas.  Dit biedt verschillende 

voordelen: het eetmoment verloopt een stuk rustiger, prikkelarmer én bovendien is 

het nog meer corona-proof! 

We legden op foto vast hoe zij hun eerste uurtje de nieuwe, mooie klas mochten  

ontdekken.  Ook de bank inrichten met hun eigen spulletjes, hoorde erbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ivm privacy: dit krantje wordt enkel onder de leerlingen 

van onze school verspreid, niet op sociale media!) 
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PAASPAUZE… 

 

Klas Vos probeerde de boel wat op te vrolijken door online wat spelletjes en proefjes 

te doen.  Een klein beetje verbondenheid en vooral veel plezier! 

 
 

 

                    

SEO  

Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
 

De nieuwe schoolafspraak luidt: 

“We laten elkaar ongestoord spelen en werken”.  

Ook al hebben we last van bijvoorbeeld een 

mondmasker op je snoet, of zit je in een lastig 

momentje, … Er zijn oplossingen die je kan 

bespreken met je meester en juf!  Zorg voor jezelf 

én voor de  anderen, zodat zij hun focus niet 

verliezen tijdens de les. 
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KALENDER 
(aangepast wegens corona…) 
 
april 

Week van 29 tem 2 april Oudercontact op vraag 

maandag 5 april tot en met zondag 18 april paasvakantie 

mei 

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 

 

PAASKNUTSELS – en SPELLETJES 

 

Verras je mama, zus, buurman, oma, … met 

een leuk lente- knutseltje!  
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                     HIHIHI 

 

                           HAHAHA 
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Krak! Het kippenei is uitgebroed. Welk kuikentje komt 

eruit? Dat mag jij tekenen!  

 

Bedenk ook een naam voor het kuikentje en stempel of 

schrijf dit erbij. 
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Welk ei past bij welke dop? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL 

EN TOT SNEL! 
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