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Woensdag 30 juni
School en MFC gesloten vanaf
12u30

Een nieuw programma voor
zomer 2021

website :

MAAI MEI NIET
De resultaten zijn te bewonderen in de tuin:
een waaier van bloemen en planten! Mooi!

Open klas dag
MAANDAG 30 AUGUSTUS (16 u – 18 u)
De MFC Zomervakantie 2021?

FC RITMICA
Ook iets voor jou?

Batterijen sparen
Welke batterijen zijn nog welkom op Ritmica?
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De MFC Zomer 2021
Het wordt een mooie zomer
vakantiewerking vol plezante,
boeiende activiteiten.
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Voor de vakantiewerking heeft het opvoedersteam
een zeer afwisselend weekprogramma opgesteld.
De therapieën voor de kinderen die daar nood aan
hebben, zitten verweven in de dag.
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Di

31/8

Zomervakantie MFC gesloten

Een vakantiedag start om 7u45 en eindigt om 18u00

De eerste week (start maandag 5 juli) staat het
jaarlijkse Pallieterkamp op de agenda. Een 16tal
schoolverlaters genieten dan van een weekje
avontuur en natuur in het Pallieternest. Het kamp
staat opgesteld in een grote tuin waarin fauna en
flora al jaren vrij spel krijgen. Het weekprogramma is
een boeket met spel - en doe activiteiten,
wandelen, samen koken, zwemmen, ijsjes likken,
rond het kampvuur zitten en zoveel meer.

BRUSSENKAMP
Tijdens de week van 12 juli vindt het
Brussenkamp plaats.
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.
Voor wie?
Kinderen van 9 tot 12 jaar met een broer of zus met
ASS.
De inschrijvingen zijn afgelopen, ondertussen is het
kamp volzet.
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EINDE GSM inzamelactie

Op Stap doet de wandelschoenen weer aan
voor een origineel en gevarieerd wandelprogramma! Voor wie van natuur en mooie
landschappen houdt, een ideale
dagbesteding tijdens de zomervakantie.

Onze school nam deel aan een gsm-inzamelactie.
Deze actie wordt in de Vlaamse scholen
georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in
samenwerking met Proximus.

Indien interesse … dan is snel inschrijven de
boodschap! (het programma: zie verder)

Door ons hiervoor in te zetten hebben we vijf
laptops verdiend!!
Bedankt om u hier mee voor in te zetten!!! Bedankt
voor de steun!!"

Jongerenweken
Tijdens de week van maandag 9 tem vrijdag
13 augustus en van dinsdag 17 tem vrijdag 20
augustus organiseer het MFC ook jongeren
weken in de tuin van Ritmica Cappenberg.
(De inschrijvingen zijn afgerond)

NIEUWE INZAMELACTIE
cartrIdges en klein ICT materiaal
Cartridges mogen een heel jaar lang
binnengebracht worden (alle types).
(verzamelpunt: de overdekte speelplaats)
Klein ICT materiaal wordt verzameld gedurende 2
inzamelweken tijdens het schooljaar ( info volgt).
We hebben een inzamelweek van 14 tot en met 18
juni 2021.

HELDEN DAGEN
Tijdens de zomervakantie organiseren wij
opnieuw heldendagen! Een heldendag is een
dag waarop wij de talenten en kwaliteiten van
jouw kind een extra boost willen geven.
De opvoeders en therapeuten bundelen hun
krachten om op een speelse manier
zelfstandigheid te stimuleren. We stellen onze
doelstellingen af op maat van jouw kind en
oefenen deze in zijn of haar groep.
We richten ons op het inoefenen van
dagdagelijkse
vaardigheden
zoals
functioneren in de eetsituatie, communiceren
in groep, bewegen, ontspannen, omgaan met
vriendschappen, …
De heldendagen zullen doorgaan op
verschillende momenten: 6 juli, 13 juli, 3
augustus en 10 augustus, telkens van 10.30 tot
12.00u.
De inschrijvingen voor de zomervakantie zijn
intussen afgesloten. Wij houden jullie tijdig op
de hoogte van toekomstige heldendagen!

Hierbij een overzicht van wat klein ICT materiaal
zoal inhoudt. (adapters allerlei, laders laptop,
kabels en snoeren allerlei, gsm’s, iPhone,
smartphones, CD-ROM, gameconsoles, blu-ray
drives, e-readers, externe harde schijven, iPad,
tablets, iPod, mp3-spelers, thermostaten, routers,
modems, hubs, switches, acces-points, onderdelen
van computers/laptops en card-readers)
Alvast bedankt voor de medewerking.

BATTERIJEN SPAREN
We ontvingen van Bebat een vernieuwde verzamel
unit met een aangepaste inwerpopening. Dat
betekent dat enkel batterijen met een maximale
doorsnede van 44 mm ingezameld worden op
Ritmica. Enkel AA – en AAA baterijen en
knoopcellen passen nog in de ton. Er wordt ook
duurzaam ingezameld, dus vanaf nu mogen er
geen plastic inzamelzakjes meer bij zijn. Verder blijft
het spaarprogramma ongewijzigd: per
ingezamelde kilo batterijen krijgt Ritmica punten die
kunnen ingeruild worden voor audiovisueel of
didactisch materiaal, speeltuigen, enz.
Dus het loont zeker de moeite om batterijen te
blijven inzamelen! Alvast bedankt!
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Met verrassend mooi resultaat. En dan was
mei nog een koude maand!

DE NIEUWE BOERDERIJ?
Een stand van zaken
Onze sponsoractie onder de titel
“Droomlijst voor de belevingsboerderij”
was een onverwacht succes. Het
annuleren van het tuinfeest, corona … u
weet wel … verplichtte ons te zoeken
naar een alternatief!
Tot nu dikte ons spaarvarkentje met € 2500
aan. Nu al een hartelijke dank aan al
onze “Vrienden van de boerderij”.
Nog tot einde juni loopt onze actie. Alle
info vindt u nog steeds op:

Een mooi strak afgereden gazon, kan mooi
zijn maar de bloemenzee die zich na
enkele weken niet maaien ontwikkelde, is
ook beslist de moeite waard. Madeliefjes,
margrieten,
paarse
dovennetel,
fluitenkruid,
smeerwortel,
tijmereprijs,
kruipende boterbloem… we vinden het
allemaal terug in het grasveld of langs de
boord van het fiets – wandelpad.
Meester Eddy voorzag alle ‘onkruid’ en
‘wilde planten’ van een info bord zodat
iedereen kan kennismaken met de vaak
verborgen plantenrijkdom van Ritmica.
En men heeft ons verteld dat de bijen rond
het Ritmica domein ook zeer content is met
dit Maai Mei Niet initiatief. Gaan we
volgend
jaar
beslist
herhalen!

www.belevingsboerederijritmica.be
Momenteel zitten de werken aan de
boerderij, door omstandigheden, een
beetje in een vakantiemodus maar
kortelings wordt “de draad” weer
opgenomen! Woensdag 25 juni wordt de
betonplaat gegoten. We houden jullie op
de hoogte!

Zoals in vele tuinen en wegbermen in
Vlaanderen nam Ritmica deze lente deel
aan
de
actie
Maai
Mei
Niet.
Twee percelen grasveld langs de kasteel
vijver worden al enkele weken niet
gemaaid.
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zomer 2021
DONDERDAG 1 JULI
NOT 10 j- 15J
Beverdammen, beverburchten en beversporen
VRIJDAG 2 JULI
TREKKING 16 j – 25 j
Natuurpark Viroin – Hermeton
VRIJDAG 16 JULI
TREKKING 12 j – 16j
Rivieren aan de rand van de Hoge Venen
VRIJDAG 6 AUGUSTUS
TREKKING 12 j - 16 j
Bossen met een natuurlijk karakter
VRIJDAG 13 AUGUSTUS
NOT 10 j – 15 j
Het Wijffelterbroek en het Smeetshof
VRIJDAG 20 AUGUSTUS

DINSDAG 29 JUNI 2021

Barbecue met z’n allen!

DONDERDAG 26 AUGUSTUS

Einde van het schooljaar…
hopelijk bijna einde van een moeilijke
coronaperiode.

NOT 10 j – 15 j
Visarenden in de Biesbosch

Begin van een heerlijke zomervakantie
start van een zalige tijd!

TREKKING – NOT 12 j – 16j

VRIJDAG 27 AUGUSTUS
TREKKING – NOT 16 j – 25 j
Het Kempenbroek

Inschrijven kan via
socialedienst@ritmica.be
(via dit adres kan je ook de Op Stap
nieuwsbrief aanvragen! Daarin
vermelden we een nauwkeurige
beschrijving van de wandellocaties!

Dat gaan we vieren
in Ritmicaanse stij!.
Een ganse dag feest
met spel, dans, sport en plezier,
met lekker eten
gezellig tafelen
(nog altijd in een veilige modus!)
Met alle kinderen en personeel
samen aan tafel (aan vele kleine tafels)
dat is lang geleden,
dat wordt genieten,
dat wordt Leer, LACH, Leef !
EINDELIJK!
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voorop, de Teens zijn dan weer cognitief en
voetbaltechnisch sterker, en team Niveau 2/3
doet aan competitie met jong-volwassenen.
Niveau 2/3 neemt deel aan de G-competitie
van Voetbal Vlaanderen en spelen 8 x 8.
De Ravotters en Teens spelen 5 x 5 of 6 x 6 en
doen mee aan de talrijke G-voetbaltornooien
die in de provincie worden georganiseerd
door andere clubs en door Voetbal
Vlaanderen.

FC Oxaco-Boechout (FC O-B)
Wist je dat onze voetbal G-werking ontstaan is
uit Ritmica? Nergens is de samenwerking tussen
school en club zo groot.
Onze begeleiders hebben bijgevolg veel
ervaring met kinderen uit Ritmica. We hebben
ons al kort voorgesteld tijdens de Ritmica
infoavond.
FC O-B biedt voetbal op maat aan voor
jongens en meisjes met autisme of een licht
mentale beperking, vanaf 7 jaar tot
volwassenen.
We trainen elke zaterdagvoormiddag tussen
09:45 en 11h15 op de terreinen van FC O-B
(Olieslagerijstraat
21,
2530
Boechout).
Daarnaast organiseren wij, samen met de club,
ook
andere
activiteiten
zoals
een
Sinterklaasbezoek, bowling, BBQ, indoor
voetbal,
bouncing,
…

We organiseren ook ons eigen tornooi dat
doorgaat op de terreinen van FC O-B. Tijdens
de laatste editie namen niet minder dan 190
G-spelers uit 23 Vlaamse G-clubs hieraan deel!
FC O-B is aangesloten bij RECREAS
(sportfederatie voor personen met een
handicap).
Het lidgeld voor onze G-ploeg bedraagt 80
euro/seizoen. Dit bedrag omhelst een
sportverzekering, het lidmaatschap van
RECREAS, een volledig tenue en een
trainingspak.
Wij hebben een eigen besloten
Facebookpagina, WhatsApp groep en
mailinglijst om informatie en foto’s te delen.
Extra ervaren begeleiders zijn ook altijd
welkom.
Informatie en inschrijving bij Piet Degraeve
0476 30 08 60
piet@zakenkantoorreeskens.be
https://fcoxaco-boechout.be/

De bedoeling is om iedereen, op een
aangepaste manier, de basistechnieken van
voetbal bij te brengen. Vooral het plezier in het
spel staat voorop.
Sinds het seizoen 2019-2020 hebben we drie
ploegen nl. Ravotters (U13), Teens (U16) en
Niveau 2/3 (16+jaar).
In de realiteit loopt leeftijd wat door elkaar en
staat bij de Ravotters vooral spelplezier
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