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Tuinfeest 

zaterdag 8 mei 2021  

Tuinfeest 

zaterdag 7 mei 2022  
“Lang leve de boerderij” 

 

 

Kom alles te weten over de plannen rond onze 

belevingsboerderij in de extra     INFO KRANT 

en op de website 

www.belevingsboerderijritmica.be  

Wie geeft er ons nog een extra duwtje in de rug 

voor de ontwikkeling van ons boerderijproject?  

     MAAI MEI NIET  

Wij gaan voor meer biodiversiteit op 

het grasveld rond de vijver!  

 

mailto:info@ritmica.be
http://www.ritmica.be/
http://www.belevingsboerderijritmica.be/
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‘Leer, lach, leef’ is het motto van Ritmica. De basiswaarden die hierbij aan de 

grondslag liggen, werden in gesprekken met de teams over de toekomst van het MFC 

bepaald. We stellen ze voor in de symboliek van een boom die niet alleen onze identiteit maar 

ook het groene kader typeert. Een boom waarbij de wortels zich stevig vastzetten in 

deskundigheid en kwaliteit met een stam die streeft naar groei en verbinding. Een boom 

waarvan de verschillende takken samenwerken aan de stevigheid van de kruin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen  en ecologische verantwoordelijkheid/ duurzaamheid zijn twee items waarop we 

willen focussen in het ontwikkelen van de BELEVINGSBOERDERIJ.    De Ritmica tuin biedt  het 

perfecte kader om dat te realiseren.   Belevingsboerderij,  afvalarme school,  MOS, 

composteren, genieten van de natuur … het hoort er allemaal bij!    

     partnerschap 

     zorg op maat  

Duurzaamheid vormt de toetssteen voor onze  

keuzes en beslissingen, zowel in ondersteuning van 

cliënten, in  onze toekomst als organisatie,  als in onze 

ecologische verantwoordelijkheid. We staan hierbij 

niet stil, maar passen ons proactief en innovatief aan 

waar nodig.      

 

verbonden  

 

Deskundigheid en kwaliteit  
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BELANGRIJKE DATA.   
 

  MEI 2021  

Za 1   

Ma 3 SEO  “Ken je zelf!” 

za 8  TUINFEEST 

“een droomlijst voor de 

belevingsboerderij” 

Do 13   Hemelvaart  

Vrij 14 Brugdag  

Ma 24 Pinkstermaandag  

 

  JUNI 2021 

Wo 2 Oudercontacten MFC  

Do 3 Oudercontacten MFC 

Ma 7 bosklassen 

Di 8 bosklassen 

Wo 9 bosklassen 

Do  10 bosklassen 

Vr 11  Bosklassen  

naar juni 2022  

Do 24 Oudercontacten Bulo en rapport 

Di 29 schoolverlatersreceptie 

Wo 30  MFC sluit om 12u30  

  

KLASFOTO  

schooljaar 2020 – 2021  

De fotoshoot wordt gepland op een 

woensdag einde mei of begin juni 

 ( We houden rekening met het weer!) 

We houden u op de hoogte.  

 

 

 

WOENSDAG 25 APRIL  

PROJECTDAG rond het thema boerderij en moestuin!  

 

 

Als aanloop naar het kinderoptreden organiseren 

we jaarlijks een themadag.  Hoewel er dit jaar 

uiteindelijk geen tuinfeest, dus ook geen optreden 

wordt georganiseerd, hebben we toch een 

boeiende dag kunnen organiseren.   Er was veel 

activiteit in de moestuin maar ook in het theatertje, 

in de klassen en de houtkelder hadden de kinderen 

veel om handen.  

 

 

  



RITMICA POST  

mei   2021  

 

 

                   DE NIEUWE BOERDERIJ? 

                             Een stand van zaken 

 
Op de foto’s is niet veel te zien.  Hier stond de 

boerderij.  Maar in de grond zitten al een aantal 

buizen en een regenput klaar.  Ook de contouren van 

de vloerplaat worden al aangeduid.  

 
Achter het bakhuis is het afdak voor het brandhout 

reeds klaar!  

In maart werd het oude boerderij gebouw 

afgebroken.  In totaal waren daarvoor 4 

containers nodig. Hout en steen werden netjes 

gescheiden (containers die ons gratis ter 

beschikking werden gesteld door BRUCO 

containers). 

 

Einde april werd gestart met de graafwerken.  Er 

werd begonnen met het verleggen van de oude 

composthopen.  Die compost willen we in de 

toekomst nog gebruiken in de moestuin.   

 

Verder werd tijdens de werken gefocust op het 

graven van de waterputten ( de nieuwe boerderij 

zal al het regenwater opvangen.  Ideaal voor het 

besproeien van de moestuin.  

Ook de vloerplaat voor het nieuwe gebouw 

wordt uitgegraven zodat binnen enkele weken 

het beton kan gestort worden.   Het hout voor de 

boerderijconstructie is ondertussen ook besteld.   

De constructie wordt in een houtbedrijf 

voorbereid zodat, eens geleverd, onze 

technische equipe (bijna als een grote 3D puzzel) 

het gebouw in elkaar kan zetten.   

Een volgende fase wordt de bereikbaarheid van 

alle locaties.  Waterdoorlatende paadjes moeten 

er voor zorgen dat iedereen overal kan komen!  

 

Tijdens de zomermaanden kan, tussen alle 

vakantieweken door, aan het boerderijgebouw 

gewerkt worden.   Het schooljaar 2021 – 2022 zal  

vooral gebruikt worden om het gebouw af te 

werken en te integreren in het totale concept 

van de BELEVINGSBOERDERIJ.  

Zo gauw de vloer is uitgehard, organiseren we 

samen met de kinderen een feestelijke “eerste 

steen legging”.  Hopelijke laten de 

coronamaatregelen van dat moment ons toe 

om er iets ludiek van te maken.  Een receptietje 

lijkt ons een leuk idee.    Wordt vervolgd!  

 

Meer info over de belevingsboerderij? 

www.belevingsboerederijritmica.be  

Sponsoren van onze belevingsboerderij kan via 

onze DROOMLIJST!  

Elke sponsor (klein en groot) wordt lid van onze 

club “Vrienden van de boerderij”.   

 

                                       

http://www.belevingsboerederijritmica.be/
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Rondom de kasteelvijver hebben we een 

mooie grasveldje dat op regelmatige 

tijdstippen netjes wordt gemaaid.    Maar in 

mei maaien we (enkele percelen) niet!  

 

Wanneer we enkele weken het gras niet 

maaien, geven we de kans aan 

verschillende bloemen om flink te groeien.  

Boterbloemen, klaver, weegbree, 

madeliefjes, margrieten, pinksterbloem, 

knoopkruid, ooievaarsbek, paarse dovenetel 

krijgen nooit kans wanneer we het gras kort 

maaien.  Gras is sterk en domineert. 

En wanneer we spreken van bloemen 

moeten we het ook hebben over insecten.   

Voor deze beestjes doen we het!  Staan zij 

niet aan de oorsprong van onze 

voedselketen?  

 

In onze tuinen komen tot 20 soorten insecten 

voor.  We maken kans om verschillende 

soorten bijen, vlinders en sprinkhanen te 

ontdekken. 

Wie komt er mee ontdekken?  We zijn in ieder 

geval zeer benieuwd! 

 

 

 

 

DE MFC PAASVAKANTIE 2021 een verslag  

 

De Paaspauze startte met een extra weekje 

vakantiewerking! De zon was ons goed 

gezind dus we konden volop buiten spelen. 

We zorgden ook voor een heerlijke snoezel 

ervaring in het bos.  

Dankzij Orteam konden we ook een extra 

weekje genieten van het springkasteel.  

De tweede week werd het plots weer even 

winter: hagel- en sneeuwbuien jaagden ons 

opnieuw naar binnen. Het thema “zoete 

dromen” deed de schaters extra snoezelen 

en dagdromen, de glunders oefenden 

samen een avondritueel in hun favoriete 

pyjama! De bulders knutselden kleurrijke 

dromenvangers en bakten heerlijke, zoete 

paaskoekjes.  

Tijdens de derde week werden we allemaal 

even “Mooimakers”, want het thema was 

“Logisch Ecologisch”. Met enkele 

grijptangen onder de arm, maakten de 

glunders de omgeving van Ritmica weer 

helemaal spik en span. Op het einde van 

de week bakten zij brood voor alle juffen en 

meesters! De schaters plantten een eigen 

binnen-moestuin en inspireerden de 

kinderen over het belang van de bijen met 

“Bee Movie”. Met gerecycleerd materiaal 

knutselden de bulders prachtige 

kunstwerken en ze trokken hun 

wandelschoenen aan om de 6km lange 

fotozoektocht te maken.  

We kijken alvast uit naar een zonnige 

zomervakantie! Kom jij ook naar onze 

vakantiewerking ?!        
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    Meester Jef met pensioen 

Begin mei nemen we afscheid van Jef 

Versmissen.  Hij gaat met pensioen!  En wie zal 

hem ongelijk geven?  

Jef maakt sinds oktober 1999 deel uit van het 

technische team.  Alles opsommen wat Jef op 

Ritmica gerealiseerd heeft, zou ons te ver 

leiden.  Jef heeft gebouwd, afgebroken, 

verhuisd, gesleurd, geschilderd… werk is er op 

Ritmica altijd in overvloed.   

Jef is ook één van de bezielers van het Op Stap 

wandel - project.   Hij nam de TREKKING 

tochten voor zijn rekening.  

Nergens in ons kleine landje is er een bos noch 

natuurreservaat waarin Jef nog niet zijn 

wandelbotinnes gezet heeft.   Hij was als de 

meest betrouwbare GPS, verloren lopen was 

met Jef uit den boze! 

Nu krijgt Jef alle tijd om zich oa ten volle op z’n 

wandelhobby te focussen.   We wensen hem in 

ieder geval heel veel wandelplezier!   

Bedankt Jef  en geniet er van …! 

 

 

                                 ZOMER 2021? 

Het voorbije schooljaar zat corona als een 

vervelende kiezel in onze wandelschoen!  

Alle wandelingen tijdens herfst, winter en 

lente dienden geannuleerd te worden!  

 

Maar we blijven optimistisch.  Voor de zomer 

werkt het Op Stap team een nieuw 

programma uit.  Begin juni ontvangt u 

hierover alle info!    

   

 

 

STRAFFE (Ritmica) MANNEN!  
Oud leerlingen met sportieve ambities 

 

 

Peter Goeyvaerts nam naar aanleiding van onze 

feestelijkheden rond  Ritmica Goud  (50 jaar 

Ritmica), na een ferme voorbereiding deel aan 

de marathon van Antwerpen.  Dankzij zijn sponsor 

initiatief kon Ritmica oa een aantal stevige 

tuinbanken aankopen.   Ondanks corona bleef 

Peter trainen. Begin april nam hij opnieuw deel 

een marathon. Zijn tijd 3u36min.  Wie doet hem 

na? 

 
 

Onlangs zagen we in de Container Cup, Quinten 

Bruyninckx een straffe prestatie neerzetten.  En 

ook in de commentaarcabine stond hij zijn 

mannetje!   Quinten behaalde al meerdere 

Olympische medailles in verschillende disciplines. 

En ook dit jaar hoopt hij in Tokio tijdens de Special 

Olympics medailles te veroveren.  Wij duimen in 

ieder geval!  

Ongetwijfeld zijn er nog oud leerlingen die zich op 

sportieve wijze laten opmerken?  Misschien zijn er 

ook STRAFFE MADAMMEN?  Laat het ons weten!   


