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Het Ritmica technoteam kijkt al uit naar de eerste bewoners van onze nieuwe boerderij!

In deze Ritmica Post alle info ivm het
SPAREN voor de bosklassen

Ook dit jaar geen kerstmarkt.
Op vrijdag 17 december organiseren we wel
intern een alternatief kerstevent voor onze
kinderen.

Pallieterkamp 2022
van maandag 4 juli tem vrijdag 8 juli
2022
Alle info volgt in januari

De kerstvakantie start vanaf zaterdag 18
december.
MFC noodopvang vanaf maandag 20
december.
VRIJDAG 24 DECEMBER

MFC gesloten vanaf 12u30
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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 dienstbezorgd. Gelieve ook de naam van kind op de
medicatieverpakking te noteren aub.
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De eekhoorn springt vliegensvlug van tak naar
tak. Dik of dun, het maakt niet uit.
De eekhoorn klimt, daalt, draait, zwiert,
zwaait als een acrobaat met de grootste
onderscheiding.
Soms bijna burlesk en met veel clownerie
demonstreert de waaghals feilloos zijn klauter
skills.
Tussen de kale bomen kan ik het parcours van
deze durfal goed volgen.
Ik ben jaloers. Soms denk ik;
waarom ben ik geen eekhoorn
of tenminste …
waarom heb ik niet de talenten en
navigeervaardigheden van een eekhoorn
om met veel zwier en flair
doorheen de corona crisis te flaneren,
alle kopzorgen te omzeilen en zorgeloos in het
leven te staan.

JANUARI 2022
MA

Het raam van mijn bureau
kijkt uit op de oude lindendreef van het kasteel
Cappenberg.
Elke dag zie ik daar in de bomen een eekhoorn.

Kerstvakantie
MFC vakantiewerking
Kerstvakantie
MFC vakantiewerking
Kerstvakantie
MFC vakantiewerking
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MFC vakantiewerking
Kerstvakantie
MFC vakantiewerking
Start tweede trimester
SEO “Wat voel ik”
ROC
Ritmica overleg comité
(= school- en gebruikersraad)
VORMICA improvisatie theater
SEO “Allemaal anders”
Internationale dag van het onderwijs

Helaas! Het lijkt me verstandiger dat ik met
beide voeten op de grond blijf.
Gelukkig ben ik niet alleen, heb ik vele mensen
om me heen.
Hier op Ritmica;
kinderen die zwieren, draaien, lachen, spelen
en leren,
collega’s waarmee ik kan praten,
samenwerken, die zwanzen, zuchten, helpen,
steunen, zorgen voor dat duwtje in de rug.

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)

Zoals voor iedereen
heeft corona er ook op Ritmica flink ingehakt!
“Leer, lach, leef” inhaleren met de noodrem op
is geen sinecure.
Maar samen slagen we er ons doorheen!
We kampen, zuchten, lachen, plooien … maar
breken niet! We volharden, geven de moed
niet op! We bijten door de bitter zure appel.
Ik gun de eekhoorn zijn vrijheid in de bomen.
Wij hebben mensen om ons heen waarop we
kunnen rekenen.
We houden het gezond! Het komt allemaal
goed! Dat is zeker! Op naar 2022.
Het Ritmica team
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Gemaakte kosten tot nu toe voor het nieuwe
gebouw:

De kinderboerderij… een nieuwe
belevingsboerderij voor Ritmica!
Een stand van zaken.
In december 2019 kreeg ons spaarvarkentje
voor een nieuwe kinderboerderij een
fantastische
opkikker
via
oa
de
sponsoracties van de Warmste Week. Via
deze donaties kregen we de mogelijkheid
uitgebreid en zorgvuldig plannen te maken
voor een nieuwbouw project voor de
boerderij.
Via
een
lange,
onvermijdelijke,
administratieve weg kregen we uiteindelijk
groen licht om onze doordachte plannen te
realiseren. Met onze visie “Leer, lach, leef”
als stevige steunpilaar hebben we een plan
uitgewerkt dat gezonde huisvesting voor de
dieren en een praktische werking voor de
kinderen combineert.
De werkzaamheden voor de boerderij
gebeuren volledig in eigen beheer. Onze
technische ploeg heeft haar stevige
schouders onder dit project gezet. Dit
betekent dat alles iets trager verloopt dan
soms wordt gehoopt. De klussenlijst van de
ploeg is immers een never ending story,
maar het werk gebeurt wel met veel
bezieling
en
wordt
professioneel
aangepakt.

Grondwerken, klaar maken terrein
regenwater recuperatieput en
infiltratieput, afvoerbuizen,
wachtbuizen, collector

3500

Betonplaat, funderingsmuur en
afgewerkte vloer

4500

houtskeletbouw

11000

Sneldek pannen, lichtstraat en
goten

4000

Elektriciteit

2000

Klein materiaal

1000
Totaal:

26000

Geplande kosten voor de verdere afwerking:
Water, sanitair

2000

Deuren en ramen

12000

Rennen en poortjes

5000
Totaal:

19000

Kortom een stevige investering voor de
belevingsboerderij.
Ondertussen is de binneninrichting al in een
vergevorderd stadium. Zo gauw de ramen
en deuren geleverd en geplaatst zijn kan
ook de beplanking van de buitenkant
aangebracht worden. Dan krijgen we
uiteraard weer een heel ander uitzicht!
Het blijft spannend! We houden u
vanzelfsprekend op de hoogte.

Tot nu zijn er al een aantal onkosten
gemaakt. Een kort overzicht in telegram stijl.
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Een dikke pluim voor het dragen van de
fluo-hesjes!

BOSKLASSEN HEIBRAND
schooljaar 2021 2022
Wie wanneer?
vanaf maandag 13 juni:
= vijf dagen – vier overnachtingen voor
PE POMPOEN,PE AVOCADO, PE MAÏS, PE
AUGURK, PE SJALOT, PE CHAMPIGNON , PE
LOOK en PE AJUIN

Na de herfstvakantie zijn we in Ritmica gestart
met het dragen van fluo-hesjes.
Dikke proficiat aan alle leerlingen die daar elke
dag knap aan denken. Ook de fietshelmen
worden meer en meer opgezet!

vanaf dinsdag 14 juni:
= vier dagen met drie overnachtingen voor
PE PAPRIKA

Tijdens deze donkere dagen is het heel belangrijk
om zichtbaar te zijn in het verkeer!

Vanaf woensdag 15 juni:
= drie dagen met twee overnachtingen voor
PE WORTEL, PE PREI, PE SELDER
Iedereen terug op Ritmica op vrijdag 17 juni om
15u.

We deden vorige week onverwacht een
controle. Hiervoor hebben we als beloning heel
veel armbandjes uitgedeeld.
Dankjewel aan alle juffen, meesters en ouders
om het dragen van fluo-hesjes mee te
stimuleren!
Werkgroep verkeer

Wintervertellingen 2021

INFO ivm kostprijs
Voor de betaling van de bosklassen starten we
vanaf januari 2022 met VOORSCHOTTEN op de
totale kostprijs van de bosklassen.
Dit wil zeggen:
Het betreft voorschotten van € 25 per maand

5 dagen op bosklassen = 5 x € 25€ (€ 125)
4 dagen op bosklassen = 5 x € 25€ (€ 125)
3 dagen op bosklassen = 4 x € 25€ ( € 100)
We starten met de voorschot facturen
vanaf januari 2022!
5 dagen = jan – febr – mrt – apr – mei
4 dagen = jan – febr – mrt – apr - mei
3 dagen = jan – febr – mrt – apr
Facturatie van het saldo = juni

De Wintervertellingen waren anders dan anders,
maar zeker zo warm.
Het verhaal 'Coco kan het!', gebracht door juf
Katrien en juf Marcia, was een leuke afwisseling
van toneeltjes met de nodige verkleedpartijen,
voorlezen uit het boek en een muzikaal slot.
Bij het verhaal 'Het land van de grote
woordfabriek', gebracht door juf Christine, kon u
een
glimp
opvangen
van
onze
schoolbibliotheek.
Het laatste verhaal, gebracht door juf
Isabelle, ging over een waanzinnige boomhut
van wel 13 verdiepingen.
Via
de
QR-code
die
jullie
hebben
ontvangen, kunnen
jullie
de
verhalen
meermaals beluisteren.
Met de opbrengst van de Wintervertellingen
kunnen we het aanbod van onze bib
uitbreiden.
Hartelijk dank voor jullie steun!
Het Ritmica-team
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Het aanbod:

RITMICA KALENDER 2022
Ook in 2021 geen kerstmarkt. Jammer! Al dat
annuleren…. We geraken er niet aangewend.
Gelukkig is er onze jaarlijkse Ritmica kalender. U
bestelde massaal een nieuwe kalender.
Bedankt iedereen!.
Geen traditionele kerstmarkt … maar dat wil
niet zeggen dat we de kerstsfeer verbannen op
Cappenberg.
Dankzij een vriendelijke sponsor kregen we een
mooie kerstboom cadeau.

Atelier Snoezel en Tovertafel
zaterdag 12 maart
van 10u tot 11u en van 11u tot 12u
Atelier Improvisatie Theater
zaterdag 22 januari van 10u tot 12u
Atelier Hout
zaterdag 19 februari van 10 u tot 12 u
Atelier Openlucht spelen
zaterdag 26 maart van 10u tot 12u
Atelier moestuin en blote voeten pad
zaterdag 23 april van 10u tot 12u

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

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.

Verder zorgen honderden led - lampjes in en
rond het kasteel voor sfeer en gezelligheid.
Vrijdag 17 december organiseren de juffen en
meesters wel een mini kerstmarkt voor alle
kinderen. Een kerstmarkt met alles er op en er
aan. Laat de smoutebollen en warme
chocomelk maar komen!

VORMICA

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.

OUDER KIND ATELIERS
aanbod schooljaar 21 – 22

Hebt U tijd om ook mee te werken gedurende dat
weekend ( 4, 5 en 6 juni 2022)?
Contacteer dan Christine Boeykens (logo/school) via:

Je wilt graag iets leuk doen met je 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.

info@ritmica.be ter attentie van Christine Boeykens

meer
informatie
vindt
www.palingfestival.be
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