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September 2021                     Editie nr. 69 

HIER GAAN WE WEER! 

Hoera, een nieuw schooljaar ging van start! Ditmaal zonder mondmaskers voor de 

leerlingen, geen éénrichtingsverkeer meer in de gangen, maar nog steeds 

voldoende verluchting en handhygiëne. 

We missen onze schoolverlaters van vorig schooljaar al, maar zijn ook heel erg blij 

met alle nieuwe kinderen op onze school.  Hopelijk voelen zij zich snel thuis.  We 

heten hen daarom nog eens van harte 

 

 

 

 

 
 

 

OPGELET 
 

VRIJDAG 8 oktober :    GEEN SCHOOL (facultatieve verlofdag) 

DONDERDAG 11 november:  GEEN SCHOOL (Wapenstilstand) 

VRIJDAG 12 november :       WEL SCHOOL (we maken NIET de brug) 

 
 

 

OPROEP  
 

Een oproep van onze kinesisten: wie heeft er nog een 

kinderhelm die een nieuwe thuis zoekt?  Wij kunnen ze op 

school zeker gebruiken!  Fietsvaardigheden oefenen of op 

uitstap met de fiets …, dat doen we graag veilig! Mail hiervoor 

naar juf Evi: evi.meert@ritmica.net . 

 

mailto:evi.meert@ritmica.net
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WIE IS WIE ?  

Klas kangoeroe juf Tibby Bloemen 

Klas panda  juf Lore Jacobs 

Klas giraf  juf Nicky Torfs 

Klas vos  juf Klaartje Bosselaers en juf Lot Thoné (op vrijdag) 

Klas kameleon juf Gitte Boons 

Klas tijger  meester Jim Cox (meester Joris Riazo voorlopig  ter vervanging) 

Klas leeuw  meester Mark Vanmarsenille 

Klas poema  juf Marie Baeyaert 

Klas alpaca  juf Kristina Van De Putte 

 

 

LO   meester Kristof Hoeck 

RKG  juf Ines Neeckx 

NCZ  juf Lynn Cools 

I  juf Gulay Demir  

 

PEGO  / 

BLIO  juf An Van Elst 

  Meester Peter Wintraecken 

Logo  juf Paulien Rosseeuw 

  Juf Jolien De Ploey 

Kiné  juf Kathy Goossens 

  Juf Evi Meert 

Ergo  juf Annelore Peeters 

  Meester Lennert Verbist 

Opv  juf Lot Thoné 

 

 

Busbegeleiders juf Greta Verijke 

   juf Ilse Van de Sande 

 

Onderhoud  meneer Rajhid 

 

 

Secretariaat juf Hilde De Backer 

Orthopedagoog meester Gerrit Muylaert 

Directie  mevrouw Christel Noels 
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ENKELE AFSPRAKEN 

 Afwezigheden: steeds zo snel mogelijk melden  

03/449.58.06 

(ma, di, do en vrij tussen 8u. en 17u. / woe. van 8u. tot 12u.35) 

of 

secretariaat.steenakker@ritmica.net   
 

 

 Buswijzigingen voor 12u. doorgeven of verwittig ’s morgens de 

busjuf zelf!! 

 DINSDAG en DONDERDAG is het FRUITDAG op school.  De kinderen 

eten enkel fruit als 10-uurtje. Koekjes gaan terug mee naar huis of 

worden bewaard voor maandag, woensdag of vrijdag.  Vanaf 5 

oktober voorziet de school elke DINSDAG fruit voor alle kinderen! 

  

 TRAKTATIES: Iedereen die jarig is, wordt gevierd op school!      

Natuurlijk mag je iets trakteren,    maar het hoeft zeker niet!                                 

Wie graag iets meebrengt, moet nog steeds rekening houden  

met de corona-maatregelen: 

Niets zelfgemaakt meebrengen (zo jammer!), maar liefst iets 

dat apart verpakt is.  Zo vermijden we dat er vele handen in 

eenzelfde zak iets moeten nemen. 

 

 De VOORBEWAKING is elke dag van 8u. tot 8u.45 en is betalend (€1,20 per 

dag). Alle kinderen die tussen die tijd aankomen op school MOETEN 

binnenkomen, tenzij er een volwassene bij hen blijft.  

 We hebben op school een grote krokodil waar alle verloren voorwerpen 

hangen!  Mis je iets?  Dan hangt het misschien wel daar! 

 Voorlopig ook nog volgende afspraken: 

GEEN OUDERS/EXTERNEN BINNEN DE SCHOOL, TENZIJ ER UITZONDERLIJK 

TOESTEMMING WORDT GEGEVEN. 

 

VOORZIE VOLDOENDE WARME KLEDIJ VOOR JE KIND!  

WIJ ZETTEN NOG STEEDS DE HELE DAG ONZE RAMEN 

OPEN OM TE VERLUCHTEN.  

 

Een extra ZAKDOEK in de zak kan ook geen kwaad, 

nu de herfst begonnen is.   

mailto:secretariaat.steenakker@ritmica.net
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STRAPDAG 
STAPPEN EN TRAPPEN OP 17 SEPTEMBER 
 

Ieder jaar in september oefenen we met alle klassen op de verkeersregels door rond 

te stappen in de buurt.  De straten rond de school werden autoluw gemaakt.  Met 

fotozoektochten of met behulp van een stratenplan, te voet, met de step of met de 

fiets, gingen we op pad. Het werd een stralende dag boordevol fijne activiteiten! 
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PETERS EN METERS 
Grootsten versus kleinsten 
 

De grootste kinderen van onze school kregen midden september een petekindje 

toegewezen.  Onze poema’s en alpaca’s verstopten zich op de speelplaats en de 

kangoeroes en panda’s zochten met een foto hun juiste meter en peter! 

Samen maakten ze al een verjaardagskaartje en in de toekomst zullen de meters en 

peters nog veel dingen samen doen. 

 

 

 

 

              

              

              

              

         Mouad en Joel 

Fleur en Tjorben 

 

 

 

Rayan en Aäron 

             Kaat en Elma 

 

 

 

         

             Kaat, Inke en Mohammed 

Roxanne en Suzie  

 

 

            Lisa en Vincent            
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                                                   L 

 

 

 

 

    Mouad en  

  

 

 

 
      Liley, Xander en Alessandro     Hamzah en Maxim 

 

 

 

 

 

     Haike en Elma                  

     Hana, Eiliya en Menno 

 

 

 

 

Kobe en Rouane            

          

 

 

               Kobe en Rouane 

Yara en Jelle 

 

 

 

 

 

                                

 

Sajed en Davi                 Mayssa en Chanel 

 

                

      Olta en Mamadou 
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                                      FC Oxaco-Boechout 
                                        
 

    INFO 

 

 

 
 

Wist je dat onze voetbal G-werking ontstaan 

is uit Ritmica Hove? Nergens is de 

samenwerking tussen school en club zo groot. 

 

Onze begeleiders hebben bijgevolg veel 

ervaring met kinderen uit Ritmica.  

 

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 

09u.45 en 11u.15 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, 

indoorvoetbal, bouncing, … 

De bedoeling is om iedereen, op een 

aangepaste manier, de basistechnieken van 

voetbal bij te brengen. Vooral het plezier in 

het spel staat voorop. 

 

Vanaf het seizoen 2019-2020 hebben we drie 

ploegen nl. Ravotters (U13), Teens (U16) en 

Niveau 2/3 (16+jaar). 

 

In de realiteit lopen leeftijden wat door elkaar 

en staat bij de Ravotters vooral spelplezier 

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. 

 

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/ 

 

 

mailto:piet@zakenkantoorreeskens.be
https://fcoxaco-boechout.be/
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KALENDER  

oktober 

Vrijdag 8 oktober Facultatieve verlofdag: geen school 

Zondag 10 oktober tot en met 17 oktober Week van het bos 

Vrijdag 22 oktober Theater Zuidervis komt op school 

Donderdag 28 oktober Oudercontact + Rapport I 

Vrijdag 29 oktober Spaghetti-avond in ‘t Parkske (Mortsel) 

november 

Maandag 1 november tot en met 

zondag 7 november 
Herfstvakantie: geen school 

Maandag 8 november Start fluo-actie 

Donderdag 11 november Wapenstilstand: geen school 

Vrijdag 12 november WEL SCHOOL! Geen brugdag 

Maandag 15 november Vaccinaties leerlingen °2009 

Maandag 29 november Pedagogische studiedag: geen school 

december 

Donderdag 2 december Vaccinaties leerlingen °2011 

Vrijdag 3 december Sinterklaas op school 

Donderdag 9 december Sportdag 

Donderdag 16 december  MST (medisch schooltoezicht) °2015 

Vrijdag 17 december Winterhappening 

Donderdag 23 december Oudercontact op vraag 

Vrijdag 24 december Halve dag les: School sluit om 12u35! 

Maandag 27 december tot en met zondag 

9 januari 
Kerstvakantie 

januari 

Woensdag 12 januari MST (medisch schooltoezicht) °2010 

Vrijdag 14 januari MST (medisch schooltoezicht) °2010 

Vrijdag 21 januari MST (medisch schooltoezicht) °2010 

Maandag 31 januari Facultatieve verlofdag: geen school 

februari 

Donderdag 24 februari Oudercontact + Rapport II 

maandag 28 februari tot en met zondag 

6 maart 
Krokusvakantie 

maart 

Woensdag 16 maart Pedagogische studiedag: geen school 

Donderdag 31 maart Oudercontact op vraag 

april 

Maandag 4 april tot en met zondag 17 april Paasvakantie 

Maandag 18 april Paasmaandag: geen school 

Donderdag 21 april 
Klas Kangoeroe en Panda:  

Uitstap Struisvogelnest 

Vrijdag 29 april Vaccinaties leerlingen °2009 

mei 

Zaterdag 7 mei Tuinfeest op Ritmica Hove 

Donderdag 26 mei Hemelvaartdag: geen school 

Vrijdag 27 mei Brugdag: geen school 



 

                                                               ‘t Akkertje september 2021 

juni 

Maandag 6 juni Pinkstermaandag: geen school 

Donderdag 9 juni MST (medisch schooltoezicht) °2012 

Zaterdag 17 juni 
Musical Steenakker in  

Mark Liebrecht Schouwburg 

Donderdag 23 juni Oudercontact + rapport III 

Woensdag 29 juni Schoolverlatersreceptie 

Donderdag 30 juni Halve dag school 

 

EINDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN  
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HERFST SPEURTOCHT 
 

 

 

Binnenkort start de week van het bos!  Ga eens op stap met deze herfst-speurtocht!  Geniet 

van de kleuren, de geuren en lekkere kastanjes die je onderweg tegenkomt.  Veel plezier! 


