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Wie wordt de RITMICA GROENTEN KAMPIOEN?  

donderdag 17 maart  

projectdag “boerderij” voor alle kinderen 

Woensdag 16 maart 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

BuLO en MFC gesloten 

VRIJDAG 6 MEI 

MFC werking sluit om 16u 

 

Donderdag 17 maart 

PROJECTDAG TUINFEEST  

GROEPSSESSIES voor ouders 

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

 Tuinfeest  

Zaterdag 7 mei 

“Feest op de boerderij”  

Brussenkamp  
maandag 22 augustus tem vrijdag 26 augustus  

maandag 9 mei 

 BuLO en MFC gesloten  

Inschrijvingen schooljaar 22 - 23  

zie website Ritmica 

www.ritmica.be 

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

  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  

Op Stap:  naar de Gete vallei  

DO 17 PROJECTDAG “de boerderij” 

MA 21  SEO  “ jezelf de baas”  

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

ZA  26 VORMICA “Openlucht spelen”  

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

 

  APRIL 2022  
MA 4 Paasvakantie 

vakantiewerking MFC 

DI  5 Vakantiewerking MFC 

WO 6 Vakantiewerking MFC 

DO 7 Vakantiewerking MFC 

VR 8 Vakantiewerking MFC 

Op Stap naar “Kruibeke, Bazel en 

Rupelmonde” 

MA  11 Vakantiewerking MFC 

DI 12 Vakantiewerking MFC 

WO 13 Vakantiewerking MFC 

DO 14 Vakantiewerking MFC  

VR 15 Vakantiewerking MFC 

Op Stap naar “de Landschotse Heide”  

MA 18 Paasmaandag  

ZA 23 VORMICA “Moestuin en Blote 

voetenpad 

 

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)  

INFO PROJECTDAG 

donderdag 17 maart  

 
Op donderdag 17 maart ligt een ganse dag 

onze focus op de voorbereidingen van het 

tuinfeest en het kinderoptreden tijdens de 

projectdag. 

 

We starten de dag met z’n allen in de turnzaal. 

 

09u00  voorstelling van het verhaal van het 

kinderoptreden + de rolverdeling + het 

themalied en toneelfragmentje. (“Boer Légume 

heeft kopzorgen!”) 

10u15 start van de workshops  (1-2) 

12u15 maaltijd met de Groenten Challange 

13u30 workshops (3-4) 

Er zijn voor deze projectdag 12  workshops 

uitgewerkt waarvan elke klas er vier zal volgen.  

De kinderen blijven per klas en gaan met de 

leerkracht van workshop naar workshop.   

De workshops worden begeleid door oa 

opvoeders, therapeuten, maar ook collega’s 

van het technisch – en groen team springen 

mee op de kar.  We mogen ook rekenen op het 

engagement van enkele vrijwilligers.  

 

Het aanbod workshops is zeer gevarieerd: 

Naast veel crea zijn er workshops over: 

“soep op grootmoeders wijze” 

“composteren, hoe doe je dat? 

“Dieren verzorgen?  

“rijden met de kruiwagen of tractor” 

“pizza bakken in een houtoven”… enz. 

 

Vooraf bezorgen we elk kind een rode draad 

van deze dag! 

Tijdens de Groenten Challange, die 

gecombineerd wordt met de middagmaaltijd 

(waaraan iedereen deelneemt), worden de 

kinderen uitgedaagd om 10 verschillende 

groentjes te proeven, te eten.   Wie durft deze 

uitdaging aan? 

mailto:socialedienst@ritmica.be
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Tuinfeest 

ZATERDAG 7 MEI 2022  

EINDELIJK TERUG FEEST 

“Feest op de boerderij”  

Na twee jaren van uitstellen hebben we eindelijk 

de mogelijkheid om weer samen te komen om 

heerlijk  te feesten. 

Voor 2022 kiezen we voor ons tuinfeest 

voorzichtigheidshalve toch nog voor een light 

versie.   Dat zal vooral te merken zijn in ons 

catering aanbod.  

Maar dat zal zeker geen domper zetten op de 

feestvreugde.  We leggen de nadruk op 

ontmoeten, elkaar weer zien! Hopelijk kan dat 

allemaal gebeuren onder een stralende zon. 

We starten de dag om 11 u met het klassieke 

kinderoptreden.  We gaan wel voor een 

originele openlucht voorstelling.   

In de voorstelling zit ook de officiële opening van 

de nieuwe kinderboerderij vervat. We gunnen u 

dan een eerste inkijk in de dan al uitgevoerde 

werken.   

In de Ritmica Post van april bundelen we alle 

praktische afspraken en info rond het 

kinderoptreden.  

 

Ook in april ontvang u uiteraard ook een 

uitnodiging want u (en familie)  bent opnieuw 

van harte welkom.  

HELPENDE HANDEN 

Om een tuinfeest succesvol op poten te zetten 

hebben we vele extra handen nodig. 

Uiteraard zijn alle juffen en meesters die dag van 

de partij maar extra hulp is meer dan welkom. 

Daarom zijn we op zoek naar mensen (mama’s 

papa’s, opa’s en opa’s, zussen en broers, 

nonkels en tantes die een handje willen 

toesteken. 

En dat kan op vele manieren.   Een overzichtje: 

DE SPELLENKRAMEN (de kinderkermis) 

= in een shift van twee uur assisteren in de 

kraampjes   

 

DE TOOGDIENST  

Een pintje of frisdranken  uitschenken, glazen 

wassen …  een afwisselende job met veel 

contacten.  

 

HET DESSERTENBUFFET 

Wie kan er thuis bv cake of taartjes bakken of 

dessertjes maken die ons assortiment 

versnaperingen in het desserten buffet kunnen 

aanvullen? 

 

HELPEN BIJ DE OPRUIM? 

Vanaf 17 u zetten we weer alles netjes aan de 

kant.  Met veel volk is de klus snel geklaard! 

  

Interesse in één van de opgesomde taken? 

Laat het ons weten via 

socialedienst@ritmica.be  

 

Dan kunnen we verder concrete afspraken 

maken!  Alvast hartelijk dank   

 

mailto:socialedienst@ritmica.be
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BOSKLASSEN HEIBRAND 

schooljaar 2021 2022 DRAAIBOEK 

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.   

 

De planning:  

maart  

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.    
Juni  Bosklassen Heibrand  

  
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. 

DAMESFIETS GEZOCHT 

 

Voor een gezin op Ritmica zijn we zoek naar een 

damesfiets. Heb je nog een fiets thuis die nog in 

goede staat is die je niet meer gebruikt? Laat het 

dan even weten aan de collega’s van de 

sociale dienst. Je kan er een gezin erg gelukkig 

mee maken. Mailen kan naar: 

socialedienst@ritmica.be 

 

 

 

 

              Programmatie  PAASVAKANTIE 

Tijdens de paasvakantie heeft Op Stap weer een 

boeiend wandelprogramma uitgewerkt. 

Vrijdag 8 april 

Locatie:  Overstromingsgebied Kruibeke, Bazel 

en Rupelmonde 

Vrijdag 15 april 

Locatie:  De Landschotse Heide  

Voor meer info:  sociale dienst@ritmica.be  

             Programmatie ZOMERVAKANTIE 

 Het zomerprogramma wordt momenteel 

uitgewerkt.  De locaties moeten nog bepaald 

worden maar de data liggen al vast.  Dus 

geïnteresseerd, stip de volgende data al aan in 

je agenda. 

Vrijdag 1 juli 

Vrijdag 17 juli 

Vrijdag 5 augustus 

Vrijdag 12 augustus 

Vrijdag 19 augustus 

Maandag 29 of dinsdag 30 augustus   

 

Alle info in verband met de locaties volgt snel! 

 

mailto:socialedienst@ritmica.be
mailto:dienst@ritmica.be
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De werkzaamheden in de boerderij 

 

Onze mensen van het technische team hebben 

niet stilgezeten.   Tijdens de krokusvakantie lag 

de focus op het afdak voor alle 

tuingereedschappen, kruiwagens  enz.   

Met enkele foto’s hebt u ook een kijk op de 

werkzaamheden.  De volgende fase wordt het 

aansluiten van de dakgoten op de 

regenputten.  Zoals u nog weet, hebben we 

een grote regenput gestoken om al het 

regenwater op te vangen.  Dat water kunnen 

we goed gebruiken om regelmatig de moestuin 

te sproeien!  

Stap voor stap gaan we naar de eindafwerking! 

 

 

 

 

 

NIEUWE INZAMELACTIE  cartrIdges  en klein ICT 

materiaal  
Beste ouders en sympathisanten, 

 

Wij verzamelen op Ritmica nog steeds  lege cartridges/ 

toners en klein ICT materiaal in.  Dit mag altijd 

binnengebracht worden.  Ofwel via uw zoon/ dochter, 

ofwel via het onthaal (tav meester Tim) 

U mag alle types van cartridges en toners binnen 

brengen.  ).  

 

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) 

 

Wat niet:  printers, kopieerapparaten, TV’s, microgolfovens, 

frietketel, koekkasten, wasmachines, droogkasten, 

diepvriezers.  Deze materialen haalt Recyca niet op.   

 

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! 

 

CARNAVAL in Ritmica 

een foto impressie 
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