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WOLLIG  

WARME  

WINTER 

VERTELLINGEN 

 

vrijdag 26 november 2021  

16u30 speurtocht 

18u00 start vertelronde jongste kinderen 

18u30 start vertelronde oudste kinderen 

 

Maandag 29  november 
Pedagogische studiedag  

 BuLO GESLOTEN 

MFC 1 dag vakantiewerking 

 

KERSTMARKT  

DONDERDAG 23 DECEMBER 2021 

 

Maandag 29 november 

OP STAP NOT tocht “Vogelobservatie” 

Koop tijdig je  

RITMICA KALENDER 2022  

 

Donderdag 11 november en 

vrijdag 12 november 

BuLO en MFC gesloten  

VRIJDAG 24 DECEMBER  

EINDE LESSEN 12u25 

vanaf dan BuLO en MFC gesloten 

 

 

mailto:info@ritmica.be
http://www.ritmica.be/
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  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.  
 

KALENDER schooljaar 2021 – 2022  

  NOVEMBER 2021   
DI 2 Herfstvakantie 

vakantiewerking MFC 

ADL dag  

WO 3 Vakantiewerking MFC 

DO 4 Vakantiewerking MFC 

VR 5  Vakantiewerking MFC 

MA 8 Start fluo actie  

SEO  “Blij met jezelf”  

VR 12 School en MFC gesloten 

MA 15 SEO  “samen spelen en werken” 

ZA 20 Internationale dag van de rechten van 

het kind 

VR 26 WINTERVERTELLINGEN 

MA 29  BuLO Pedagogische studiedag  

MFC  VAKANTIEWERKING  

 

  DECEMBER 2021  
VR 3 Sinterklaas 

MA 6 SEO “druk druk druk”  

   

DO 23  KERSTMARKT 

VR 24 Einde lessen 12u25   

vanaf dan BuLo en MFC gesloten 

MA 27  Kerstvakantie 

DI 28 Kerstvakantie 

WO 29 Kerstvakantie 

DO 30 Kerstvakantie  

VR 31 Kerstvakantie 

 

BEREIKBAARHEID SOCIALE DIENST 

Sociale dienst is elke dag bereikbaar tussen 8.30u 

en 17.00u. 

 

       03/460.11.50 

 

       socialedienst@ritmica.be      Je kan ons 

rechtstreeks bereiken. Dit kan via volgende 

nummers: 03/460.11.53 → dit is een rechtstreekse 

vaste lijn. (enkel tijdens de kantooruren)  

 
Dit verkeersbord staat tussen  15u en 15u35 

aan de poort van Ritmica.  Het bord staat er 

om de veiligheid van de kinderen op het 

Ritmica domein te garanderen.  Gelieve 

daarom het bord te laten staan en zeker 

terug te zetten wanneer u met de auto 

Ritmica verlaat.  Dank u 

 

ADL dag op dinsdag 2 november 

VAKANTIEWERKING MFC 

(herfstvakantie) 

     Op de planning:   

Glunders:  

- grenzen aanvoelen en aangeven 

- hanteren van ritsen, knopen, velcro, 

gespen 

 

Schaters: 

- hygiëne (handen wassen) en aan- en 

uitkleden 

- conversatievaardigheden en geld 

hanteren  

 

Bulders: 

- actieve luisterhouding en gevoelens 

beschrijven 

- grenzen aanvoelen en aangeven, 

talenten herkennen en fouten leren 

maken 

 

De kinderen worden in kleine groepen 

verdeeld zodat de betrokkenheid groot is 

maar daardoor krijgen ze niet beide doelen 

aangeboden maar telkens een van de 

twee! 

mailto:socialedienst@ritmica.be
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 WOLLIG WARME 

WINTERVERTELLINGEN 

vrijdag 26 november 

Programma: 

16u30: SPEURTOCHT op het domein van Ritmica.  

Starten kan tot 19u00.  VERGEET JE ZAKLAMP 

NIET!  

18u00 START VERTELRONDE voor de jongste 

kinderen. 

18u30 START VERTELRONDE voor de oudste 

kinderen.   

 

De hele avond voorzien we winterwarme 

hapjes en drank.   

Kostprijs per persoon:  €2 

  

Het Ritmica domein wordt afgesloten voor 

auto’s vanaf 17u.  Ouders die hun kinderen later 

komen ophalen, dienen hun wagen buiten het 

domein te parkeren.  Ouders die naar de 

Wintervertellingen komen, parkeren best 

meteen buiten het domein. 

 

Tijdens de WINTERVERTELLINGEN hanteren we de volgende 

coronamaatregelen: 

! kom niet als je ziektesymptomen vertoont, 

! houd steeds 1.5m afstand, 

! draad binnen een mondmasker vanaf 12j, 

! ontsmet je handen voor je de ruimte binnen gaat, 

! zin in bubbels, zowel in de zaal als buiten, 

! betaal, indien mogelijk, met Payconiq.  

 

We ontsmetten en verluchten tijdig de vertellocaties, zodat u 

met een gerust hart kan deelnemen.     

 

VERTELRONDE 18u00 (voor de jongste kinderen) 

wordt gebracht door van Anneleen Sels en Silke 

van Perre  (in de kasteelzaal)  

“Wanneer de kleine Nina een sneeuwman 

maakt, denkt ze eindelijk een vriend voor het 

leven te hebben. Maar … waarom lijkt de 

sneeuwman zo sip te kijken? En waarom 

hoort ze ’s nachts muziek? Kan ze haar eigen 

ogen wel geloven? En kan ze haar vriend 

helpen om haar droom waar te maken? 

Anneleen Sels en Silke van Perre vertellen 

een muzikaal winters sprookje over 

vriendschap, verlangen, dromen en weer 

loslaten. Ondersteund door muziek en 

schimmenspel.” 

 

VERTELRONDE 18u30 (voor de oudste 

kinderen) wordt gebracht door meester Dirk   

(in de turnzaal)  

 

             BOERDERIJ der DIEREN 

              naar Animal Farm van George Orwell 

 

"Mieke komt graag helpen op de boerderij van 

haar buurman.  Ze houdt zielsveel van dieren.  

Maar de boer zorgt niet goed voor zijn dieren.  

De stallen zijn vuil, de daken lekken en de boer 

is vaak te dronken om de dieren te voederen.  

De dieren komen in opstand en ze verjagen de 

boer.  Nu zijn de dieren de baas op de boerderij. 

Maar al snel worden de varkens heer en 

meester op het hof.  De andere dieren moeten 

nog harder werken en krijgen nog minder 

voedsel als toen de boer op de boerderij 

woonde. 

En het wordt nog erger.  De varkens beginnen 

zaken te doen met de mensen.  Elke dag 

beginnen ze meer en meer op de mensen te 

gelijken. 

 

Gelukkig bedenkt Mieke tijdig een sluw plan.  De 

varkens worden gestraft. Mieke maakt van de 

boerderij een kinderboerderij.   
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            OPROEP  
 

Beste ouders, 

Tijdens het pinksterweekend worden al meer 

dan 40 jaar Palingfeesten georganiseerd in 

Mariekerke 

(Bornem) ten 

gunste van goede 

doelen.  

Ook dit schooljaar 

heeft Ritmica BULO 

de kans om hieraan 

mee te werken en 

later een graantje 

mee te pikken van 

de opbrengst.  

Tijdens die 3 dagen 

moeten ongeveer 

30  collega’s, ouders en/of vrienden werken 

op dit grootse gebeuren. Dit is een 

voorwaarde om, als goed doel, te mogen 

deelnemen. 

Later kunnen de verdiende centjes besteed 

worden aan hulpmiddelen die onze kinderen 

nodig hebben. 

Hebt U tijd om ook mee te werken gedurende 

dat weekend ( 4, 5 en 6 juni 2022)? 

Contacteer dan Christine Boeykens 

(logo/school) via: 

info@ritmica.be ter attentie van Christine 

Boeykens 

meer informatie vindt U ook op:    

www.palingfestival.be 

 

 

 

 

 BESTELDE U AL EEN 

RITMICA KALENDER 2022?  

We weten het; iedereen wordt deze dagen 

overspoeld met nieuwe kalenders voor 

2022. Kalenders met goede initiatieven als 

ruggengraat. En nu komen wij ook nog af met 

een kalender!  

Maar … onze kalender heeft wel een bijzonder 

charmant kantje. De kalender is lang genoeg 

ondergedompeld in een bad vol ‘leer, lach, leef’-

ervaringen zodat elke pagina doordrongen is van 

ons jaarthema: boerderij.    

Het thema kreeg met veel bloemen en bellen 

een luisterrijke aanloop tijdens de boerenbruiloft 

die we organiseerden in september. Het 

fotoverslag ervan gebruiken we als basis voor de 

kalender.   

 

Alle klassen, met groenten als naam, vormen een 

olijke hutsepot met vrolijke kinderen die genieten 

van dat boerenfeest. Het thema boerderij is de 

rode draad doorheen het ganse schooljaar dat 

een apotheose zal krijgen tijdens het tuinfeest in 

mei 2022. 

 

Twaalf klassen die de twaalf maanden verfraaien 

met spontane gezichten, een eerlijke lach… 

Kortom deze Ritmica kalender 2022 zal niet 

misstaan in uw huiskamer of keuken, is ook 

geschikt als ideaal eindejaarsgeschenk, als leuk 

hebbeding of als bijzonder collectorsitem!   

 

De kalender kan voor €9 via deze link besteld 

worden (ten laatste vrijdag 26 november), en 

wordt voor de kerstvakantie meegegeven: 

https://forms.gle/LfrB96877kpoyX1r5  

Late beslissers kunnen nog altijd hopen dat ze op 

onze kerstmarkt van donderdag 23 december 

2021 een laatste exemplaar op de kop kunnen 

tikken. 

 

mailto:info@ritmica.be
http://www.palingfestival.be/
https://forms.gle/LfrB96877kpoyX1r5
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BOSKLASSEN HEIBRAND 

schooljaar 2021 2022 

MAANDAG 13 JUNI – VRIJDAG 17 JUNI 

2022 

Uit de infobrochure: 

 “In de Kempen, dicht bij het 

trappistenklooster van Westmalle, ingebed in 

een bosrijke omgeving met weilanden en 

omgeven door wandel- en fietspaden, ligt 

het domein HEIBRAND. 

Op zeven hectare dennen- en loofossen, 

speelweiden en sportvelden, biedt Heibrand 

een volledige infrastructuur voor 

groepsverblijven tot 248 personen. 

De mooie en ruime gebouwen staan heel het 

jaar ter beschikking voor vormingscursussen, 

bosklassen, kennismakings- en 

bezinningsdagen, groepsverblijven en – 

vakanties en bivakken.   

In 2016 was Ritmica al eens te gast in 

Heibrand. 

 

Wie wanneer?  

vanaf maandag 13 juni: 

PE POMPOEN,PE AVOCADO, PE MAÏS, PE 

AUGURK, PE SJALOT, PE CHAMPIGNON , PE 

LOOK en PE AJUIN  

 

vanaf dinsdag 14 juni: 

PE PAPRIKA 

Vanaf woensdag 15 juni: 

PE WORTEL, PE PREI, PE SELDER  

Meer info in de Ritmica Post van 

december 2021 

 

 

 

Pedagogische studiedag 

 maandag 29 november :  

NOT-tocht : ‘ Vogelobservatie’ 

Met de ‘Vogelobservatie-tochten’ 

bezoeken we gebieden waar we 

verschillende vogelsoorten kunnen 

spotten. We nemen verrekijkers en 

vogelgids mee. We maken ook gebruik 

van de telescoop zodat we de vogels 

nog duidelijker kunnen observeren. 

De wandeling verloopt volledig over vlak 

terrein en goed begaanbare paden. De 

wandelafstand is beperkt en de tocht is 

niet vermoeiend. We houden rekening 

met de schooldagen volgend op deze 

tocht en zorgen ervoor dat we tijdig thuis 

zijn. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!  

Dus snel inschrijven dus!  

 

Inschrijven kan via 

socialedienst@ritmica.be        

 

 

 

mailto:socialedienst@ritmica.be
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VORMICA 
OUDER KIND ATELIERS 
aanbod schooljaar 21 – 22 
 
Je wilt graag iets leuk te doen met zoon 

of dochter tijdens het weekend. Soms 

ontbreekt de tijd of inspiratie hiervoor. 

Met onze workshops bieden wij een 

pasklare oplossing. Op een speelse en 

ontspannen manier samen dingen 

doen en ook van elkaar iets leren.  

 

Ons aanbod:  

 

Atelier  Snoezel en Tovertafel  

zaterdag 12 maart 

van 10u tot 11u en van 11u tot 12u 

Wegdromen op een waterbed, tot rust komen in 

onze hangmat en samen interactieve spelletjes 

spelen op onze tovertafel. Hebben jullie even 

nood om te ontsnappen aan de dagelijkse 

drukte? Dan is dit atelier  ideaal. 

 

Het atelier  wordt telkens georganiseerd per 2 

duo’s om rust en ontspanning te voorzien 

gedurende de gehele activiteit. Juf Muriel dompelt 

jullie helemaal onder in de wereld van het 

Snoezelen en het spelen met de tovertafel.  

Atelier Improvisatie Theater 

zaterdag 22 januari  van 10u tot 12u 

Heb jij zin om op een speelse manier te komen 

proeven van verschillende toneeltechnieken zoals 

mime, improvisatie, beweging en samenspel? Dan 

is dit iets voor jou! Het resultaat staat niet centraal, 

maar wel het spelplezier en zelfvertrouwen. Je 

hoeft zelf geen acteur te zijn om van de 

theaterspelletjes te genieten.  

Het atelier  wordt in goede banen geleid door juf 

Wendy. Zij zal jullie meenemen in de wondere 

wereld van Theater en improvisatietoneel. 

Atelier Hout  

zaterdag 19 februari van 10 u tot 12 u 

Timmeren! Wie doet dat niet graag?  Maar 

niemand klopt graag op z’n vingers!  Werken met 

hamer, trektang en zaag eist voorzichtigheid 

maar ook inzicht in simpele technieken en 

trucjes.  Het leren hanteren van de werktuigen is 

een boeiend leerproces naar mooie werkstukjes.  

Het atelier  wordt in goede banen geleid door 

meester Joren. Hij is de houtmeester van het 

opvoedersteam en kent de houtkelder als zijn 

broekzak.  Nest – noch keukenkasten 

hebben  geheimen voor meester Joren. Tijdens 

deze sessie beperken we ons tot eenvoudige 

timmerwerkjes.   

Atelier Openlucht spelen   

zaterdag 26 maart van 10u tot 12u 

Graag wisselen we het spel van onze kinderen 

eens af met de mooie digitale wonderen en ook 

zeker met voldoende buitenlucht. Maar wat zijn 

de spelmogelijkheden in openlucht?  

Het atelier  wordt begeleid door Juf Silvia. Ze 

neemt jullie mee in de mooie wereld van het 

buitenspelen. Ze zorgt voor een aantal 

voorbereide openlucht spelen om ouders en 

kinderen inspiratie te bezorgen voor de 

weekenden en vakanties. 

Atelier  moestuin en blote voeten pad zaterdag 23 

april van 10u tot 12u 

Heb jij groene vingers? Steek je graag de handen 

uit de mouwen en wil je graag bijleren over het 

planten van groenten en kruiden? Dan is dit 

atelier  helemaal op maat. 

Het atelier  wordt begeleid door Juf Wendy. Ze 

begeleid het werk in de moestuin en leert jullie over 

het planten en bewerken van de moestuin. 

Daarnaast voorziet juf Wendy ook een blote 

voeten pad waar jullie op voeltocht kunnen gaan. 

Je kan inschrijven voor elke sessie door 

een mail te sturen naar 

socialedienst@ritmica.be 

let op: de plaatsen zijn beperkt! Prijs per 

atelier is per duo : 10 euro 

 

 

                             

 

mailto:socialedienst@ritmica.be

