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DE BELEVINGSBOERDERIJ nog altijd in volle opbouw! Elke fase is een stap dichter naar de 

eindafwerking!  

Wie zoekt er mee naar een toepasselijke en welluidende naam?  

Woensdag 16 maart 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

BuLO en MFC gesloten 

GROEPSSESSIES voor ouders 

op 24/4, 27/4, 11/5, 1/6 en 8/6 

Pallieterkamp 2022 

maandag 4 juli tem vrijdag 8 juli  

Brussenkamp  

maandag 22 augustus tem vrijdag 26 

augustus  

“The RITMICA Masked Singer” 

21 – 25 februari  

Heldendagen  

dinsdag 1 maart  

Inschrijvingen schooljaar 22 - 23  

zie website Ritmica 

www.ritmica.be  

BOSKLASSEN 

maandag 13 juni – vrijdag 17 juni  

OP STAP 

woensdag 16 maart 

OP STAP in de paasvakantie 

vrijdag 8 april en vrijdag 15 april  

 

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


Ritmica Post februari 2022  

  

  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  

  FEBRUARI  2022  
MA  7 SEO:  “Wat denk ik” 

   

   

   

MA  28  START KROKUSVAKANTIE  

MFC Vakantiewerking  

DI  MFC vakantiewerking 

HELDENDAG  

   

 

  MAART 2022  
DI 1 MFC vakantiewerking 

HELDENDAG  

WO 2 MFC vakantiewerking 

DO 3 MFC vakantiewerking 

VR 4 MFC vakantiewerking 

   

MA  7 SEO “ thema kiezen” 

WO 16  Pedagogische studiedag 

BuLO en MFC gesloten  

MA 21  SEO  “ jezelf de baas”  

DO 17 PROJECTDAG “de boerderij” 

DO 24    “Boerderijkarren maken” (deel 1) 
Dynamo cultuur project voor de Bulders  

DO 31 “Boerderijkarren maken” (deel 2) 
Dynamo cultuur project voor Bulders  

 

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)  

 

  

BOSKLASSEN HEIBRAND 

schooljaar 2021 2022 

Omdat we de bosklassen in zo goed mogelijke 

omstandigheden willen organiseren, hebben we 

met het leerkrachten en opvoedersteam een 

draaiboek opgesteld.  De voorbereidingen 

gebeuren in verschillende stappen zodat ook 

alle kinderen betrokken worden en alle ouders 

duidelijk geïnformeerd zijn.   

DRAAIBOEK BOSKLASSEN 2022 HEIBRAND  

Januari – 

februari  

→ Tandems leerkracht – 

opvoeder  werken een 

weekschema uit voor de 

bosklassen. Dat gebeurt in 

overleg met de andere klassen 

van dezelfde club. 

  
Maart – 

april   

→ Alle weekschema’s worden 

samengevoegd tot één 

planning. Uitstappen, picknick 

enz worden op elkaar 

afgestemd. 

 

  

April  → Vervoer kinderen: De ouders 

ontvangen een 

bevraging   (wie kan de 

kinderen brengen en halen?)  

Mei   →De ouders worden verzocht 

de medische fiche van zoon of 

dochter in te vullen. 

De infobrochures (met oa wat 

neem ik mee? Wat ga ik doen 

tijdens de bosklassen) wordt 

meegegeven. 

De kinderen worden in de klas 

betrokken bij de kamerindeling 

tijdens de bosklassen. 

De Bulders organiseren een 

fietsweek om zich goed voor te 

bereiden op de fietstocht naar 

Heibrand.   

Er worden afspraken gemaakt 

rond medicatie, diëten enz.   
Juni  Bosklassen Heibrand  
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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  

 

vanaf dinsdag 14 juni: 

= vier dagen met drie overnachtingen voor 

PE PAPRIKA 

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. 

   INFO ivm kostprijs  
 

De betalingen van de bosklassen zijn gestart 

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 
  

 
               Klasfoto’s schooljaar 2021 – 2022  

Op vraag van meerdere ouders werd er niet 

gewacht tot in mei om de traditionele klasfoto 

te maken maar werden de klasfoto’s die 

gemaakt werden tijdens de eerste schooldag 

gratis verspreid. 

Een klasfoto met iedereen er op is haast nooit 

haalbaar. Altijd is er wel een leerling afwezig 

of van klas veranderd.   Maar… een foto blijft 

een mooie herinnering! 

 

       

    ADL dag op dinsdag 1 maart 

VAKANTIEWERKING MFC 

(krokusvakantie 2022) 

     Op de planning:   

Glunders  

groepje 1:  

  Tafelmanieren en communicatie 

groepje 2:  

 Talenten herkennen en 

Waar ben ik goed in?  (balsporten) 

Schaters 

 Bestekhantering (prikken en snijden) 

Bulders 

groepje 1 

 Tot rust leren komen, problemen oplossen, 

leren omgaan met fouten maken 

 

groepje 2 

 Gevoelens beschrijven, beurtwisseling en 

leren een verhaal te structureren  

 

De kinderen worden in kleine groepen 

verdeeld. Ze  krijgen ze niet beide doelen 

aangeboden maar telkens een van de twee! 

 

 

 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE IN KLAS PAPRIKA  
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Wie  bedenkt een mooie, toepasselijke  

naam voor onze belevingsboerderij? 

 

                                Wedstrijd  
 

Wie heeft een voorstel … een idee? Alle 

suggesties zijn tot het einde van de maand 

februari welkom op dit mailadres:  

dirk.callens@ritmica.be  

Voor de winnaar is er een verrassing!!  

 

De werkzaamheden aan het nieuwe 

boerderij gebouw verlopen volgens 

schema.   

Uiteraard is er nog veel werk maar we 

prikken toch zaterdag 7 mei  2022 als datum 

voor de officiële opening. (het tuinfeest) 

  

Onze belevingsboerderij wordt de locatie 

waar kinderen en jongeren kunnen 

genieten van natuur en groen.  Dieren 

verzorgen, moestuinbeleving, koken en 

bakken, genieten van een rustig moment in 

de natuur … het zit allemaal omvat in het 

concept van de belevingsboerderij.   

 

De boerderij wordt altijd toegankelijk tijdens 

de schooldagen en de vakantiewerking van 

het MFC.   

 

Een mooi project daar past een 

toepasselijke naam bij.  Hopelijk kunnen jullie 

ons helpen bij het vinden van die naam. We 

kijken uit naar jullie voorstellen! 

 

Succes!  

 

  

 

 

 

KERSTMART 2021 

 

Corona stak voor het tweede jaar op rij een 

stokje voor onze kerstmarktplannen.  

Jammer!   

Maar Ritmica blijft niet gauw in een hoekje 

zitten treuren.   Om het eerste trimester en 

de aanloop naar een extra lange 

kerstvakantie sfeervol en plezier aan te 

vatten, sloegen de juffen en meesters de 

handen in elkaar en werd er in een mum 

van tijd een alternatieve kerstmarkt op touw 

gezet.   

Er werd gezorgd voor sfeer en gezelligheid 

en ook de warme chocomelk en 

smoutebollen, kraampjes en cadeaus 

waren aanwezig.  Kortom, een succes! Zo 

zetten we met kleine stapjes dat vervelende 

virus een neus! 
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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.  

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! 

 

         
            HET VOORJAAR PROGRAMMA 

Een wandelprogramma op maat van de 

Ritmica kinderen (vanaf 10 jaar). 

 
Woensdag 16 maart:   

“ Een avontuurlijke wandeling in de vallei van de 

Grote Gete” 

 

vrijdag 8 april: 

“ Een bijzondere wandeling naar het 

overstromingsgebied van Kruibeke, Bazel en 

Rupelmonde” 

 

vrijdag 15 april: 

“ Een verrassende wandeling naar de moerassen van 

Harchies” 

 

De kinderen die in aanmerking komen voor dit 

aanbod, krijgen nog persoonlijk een uitnodiging. 

 

Het Op Stap team 

meester Erik en meester Eddy  
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THE RITMICA MASKED SINGER editie 2022 

Jullie hoorden of lazen het ongetwijfeld al: het 

nieuwe seizoen van “The Masked Singer is 

begonnen! Roos en Radijsje werden al 

ontmaskerd. Wie er in de pakken zit, het speelt 

een dagelijkse rol in onze gesprekken en 

gedachtegangen.  

 

Omdat we dit concept vorig jaar al getest 

hebben binnen Ritmica met 'The masked 

teacher' maken wij ook op Ritmica hier een 2de 

seizoen van, namelijk 'The Masked Ritmicaan'. 32 

deelnemers van het school- en opvoedersteam 

gaan de strijd aan met elkaar. Wie slaagt erin 

onherkenbaar te blijven? Wie valt er meteen 

door de mand? Het zal een spannende week 

worden!   

 

In de week van 21 - 25 februari zullen we te 

weten komen welke liedjes er gezongen worden 

en wordt het ware gelaat van onze kandidaten 

onthuld. De deelnemers zullen dit jaar niet 

gehuld zijn onder een dierengelaat maar nog 

iets beter! Benieuwd hoeveel juiste personen de 

kinderen zullen kunnen koppelen. De klas die dit 

het best doet, mag zich ook dit jaar weer 

verheugen op een fijn cadeau!  

 

Wij kijken er alvast ontzettend naar uit!  

 

Het Masked Ritmicaan-team!  

 

 

          
 

 

 

HET NIEUWE BOERDERIJGEBOUW voor onze 

BELEVINGSBOERDERIJ: een stand van zaken!  

 

Regen, wind, noch vrieskoude houden onze 

mensen van de technisch team tegen om 

verder te werken aan het boerderij gebouw.  

Bijgevoegde foto’s 

 

 

 

 



 

 

 

 

leer,  lch,  leef 

 



 

 

 

 

leer,  lch,  leef 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

leer,  lch,  leef  

Beste ouders, sympathisanten,    

 

Net voor de Kerstvakantie werden jullie op de hoogte gebracht van een nieuwe lopende actie om wat 

geld in het laatje te brengen. 

Reeds 10 mensen hebben hun Makro kaart gekoppeld aan Ritmica Cappenberg. Waarvoor dank.  

 

Hierbij de aankopen die we reeds konden doen dankzij dit sponsorgeld: 

- een draagbare compressor voor in onze turnzaal (en natuurlijk wordt die ook uitgeleend aan de 

fietsencarport en de technische dienst indien daar nodig) 

- 3 plastic Volvo kranen, buldozers, werfvoertuigen voor onze kleinste klasjes bij hun spel in de klas of bij 

de zandtafel 

- 4 dozen van het educatieve constructiespel Reaxion dat al getest werd door de klas van Juf Isabelle. 

Wij zijn jullie dankbaar voor deze kans en hopen dat jullie massaal jullie kennissen aanspreken om ook hun 

Makro kaart te linken aan Ritmica Cappenberg.  Het is volledig gratis en betekent heel veel voor onze 

werking. 

 

Nog even snel uitgelegd hoe je kan linken: 

 

Via uw computer: 

typ in Google:  My Makro 

op de site van Makro geef je uw naam, voornaam en e mail adres op 

dan krijgt U een mail waarin je een link kan aanklikken 

Daar kan u uw makro kaartnummer intikken 

in de L bovenhoek staan enkele vierkantjes, klik hierop 

dan krijgt u een menu onder elkaar:  Leuk steuntje, Dashboard, mijn voordelen, voordeelacties, kies je 

promo, mijn account, FAQ,  

LEUK STEUNTJE is wat je moet aanklikken.  Daarin kan je je favoriete vereniging aanklikken.  je kan zoeken 

op gemeente of gewoon direct onze naam intypen.  RITMICA CAPPENBERG 

Nu wij geselecteerd zijn krijgen wij 3 procent van het aankoopbedrag van onze sponsors hun factuur.   

 

Weet: wij weten niet wie voor hoeveel geld koopt, wij krijgen gewoon een totaal bedrag op onze 

schoolkaart gestort. 

 

Toen ik het voor een familielid deed, kreeg ik ook het bericht dat er 5 euro op de Makro kaart gezet werd 

als dank om My Makro te installeren.  Dus dat is ook mooi meegenomen niet? Dus bij het volgende 

Makro bezoek gaat er aan de kassa 5 euro af bij jullie. 

 

Je kan uiteraard ook een link maken met uw gsm toestel. 

 

Bedankt om reclame te maken!!!!!!!!!! 

En vergeet niet te koppelen, ook al gaat U maar een keer per jaar                                                               

          

 

    Het Ritmica team  


