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Nieuwsbrief van Ritmica Wouwstraat 44       2540 Hove 

telefoon : 03 – 460.11.50      fax : 03 – 460.11.57      e-mail : info@ritmica.be     

   website : www.ritmica.be 
 
 

  

Zaterdag 7 mei TUINFEEST “Feest op de boerderij”  

VRIJDAG 6 MEI 

MFC werking sluit om 16u  

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  

JONGERENWEKEN  
maandag 1 augustus – vrijdag 5 augustus  

maandag 9 mei 

 BuLO en MFC gesloten  

Inschrijvingen schooljaar 22 - 23  

zie website Ritmica 

www.ritmica.be 
 

Lees deze  Ritmica Post ook op www.ritmica.be 

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

  APRIL 2022  

  Brieven bosklassen ivm vervoer  
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 

 

 

  MEI 2022  

  Brieven bosklassen ivm medische 

fiches  

  MAAI MEI NIET actie (vanaf 8 mei) 
MA 2 SEO  thema “Vrienden 

VR 6 MFC gesloten vanaf 16u   

ZA 7 TUINFEEST 

“Feest op de Boerderij” 

MA 9  BuLO en MFC gesloten 

MA 16  SEO thema “Ken jezelf” 

DO 26  Hemelvaart 

VR 27 BuLO en MFC gesloten  

DI  31  Oudercontacten MFC  

   

 

  JUNI 2022  

DI  7  Start fietsweek  
MA  13  Start bosklassen HEIBRAND  

VR 17  Einde bosklassen  

   

 

 

 

Tuinfeest 

ZATERDAG 7 MEI 2022  

EINDELIJK TERUG FEEST 

“Feest op de boerderij”  

Het dagprogramma:  

 

11u00  start van de feestdag met het 

traditionele kinderoptreden 

(de kinderen worden vanaf 10u30 in hun 

loge verwacht.  Alle praktische info voor de 

kinderen volgt tijdig) 

12u  start kinderkermis - eetkraampjes 

Omdat het tuinfeest dit jaar nog 

georganiseerd wordt in een lightversie staat 

er geen grote tent op de speelplaats, dus 

dit wil zeggen geen restaurant. 

Geen nood echter voor al wie graag een 

hapje wil eten tijdens het tuinfeest.  We 

voorzien een frietkraam, er zijn hotdogs, in 

de kasteelzaal zijn er croques en gebak en 

ook in de boerderij kan je een versnapering 

smullen.  Ook aan drank zal er geen gebrek 

zijn.  

 

Het tuinfeest eindigt om 17uur.  

 

Uw persoonlijke uitnodiging volgt!  Beloofd!  
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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   

 

 

BOSKLASSEN 2022  

  

 

De planning:  

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. 

In de week van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 

juni organiseren we een fietsweek zodat alle kinderen 

die met de fiets de verplaatsing maken naar 

Heibrand zeer goed zijn voorbereid. 

 

Alle info hierover in een volgende Ritmica Post!  

 

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

 

 

Op de foto is weinig nieuw te zien… maar 

ondertussen zijn alle dakgoten aangesloten op de 

regenput.  Dus veel buizen in de grond!  

         
Een kijkje op de binnenkant van de boerderij! 
 

Onze technische ploeg zit niet stil.  Stap voor stap 

wordt het nieuwe gebouw klaar gemaakt voor 

gebruik … maar de gebeurtenissen in de wereld 

hebben ook op de boerderij hun invloed.   Zo is/ 

was het lang wachten op het leveren van de 

staldeuren.  Omdat we kozen voor degelijke/ 

stevige deuren, werd alles extern besteld.  

Omdat er diende gewacht te worden op een 

aantal materialen, werd de levering telkens 

uitgesteld. Maar we gaan er van uit dat tijdens 

het tuinfeest de deuren geplaatst zijn. 

 

Het zelfde leveringsprobleem deed zich voor bij 

de bestelling van de klinkers.  Omdat we inzetten 

op goede bereikbaarheid van de boerderij, 

zomer en winter,  komt er naar en langs de 

boerderij een ruime, waterdoorlatende 

verharding.  Door de leveringsachterstand zal 

het aanleggen ervan pas gebeuren na het 

tuinfeest.  Maar ééns dat is gebeurd, kan je 

(zonder vuile voeten) van de speelplaats, via de 

carport naar de boerderij en moestuin om zo 

opnieuw op de speelplaats uit te komen.  Vlot 

bereikbaar dus voor iedereen.   

Tijdens het tuinfeest zal in ieder geval de 

boerderij te bezoeken zijn! 

 

Een naam voor de nieuwe boerderij? 

 

Voor enkele weken lanceerden we de 

zoekopdracht naar een geschikte naam voor de 

belevingsboerderij.   Verschillende klassen 

gingen met deze denkoefening aan de slag.  We 

ontvingen een resem voorstellen.  Aan de jury nu 

om één klinkende naam te kiezen.  We geven 

een kort overzicht: 

 
De Ritmica Boerderij 

De boerderij der dieren 

De MFC boerderij 

De dierenvriend 

Het Wouwtje 

De Nachtegaal 

Kukuleku 

De Leefhoeve 

Villa Kakelbont 

SCHUUR  

De Rithoeverij 

De Rithoverij 

Ritmikip 

Tikkeneike 

Het Bonte Nest 

De Kuklekudde 

De Hooiberg 

Lellebel 

’t Pluimpje 

De Konijnenpijp 

De Hutsepot 

tritmica 

De vliegende schapenstal 

De Ritmica Hoeve  

RiZoBoe (Ritmica Zorg boerderij) 

… 

 

We zijn benieuwd welke naam uiteindelijk zal 

uitgekozen geworden! Wordt vervolgd!  
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  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! 

 

PROJECTDAG 

 donderdag 17 maart 

Zoals het goede voorbereidingen vereist 

hebben we ook dit schooljaar, als aanloop naar 

het kinderoptreden tijdens het tuinfeest, een 

projectdag georganiseerd .  Via verschillende 

workshops maakten de kinderen kennis met 

activiteiten op een boerderij en mochten zij 

proeven, proberen en voelen hoe het er aan toe 

gaat op een boerderij.  

Tijdens deze boeiende dag konden wij 

dankbaar beroep doen op enkele vrijwilligers 

die met veel enthousiasme een interessante 

workshop uitwerkten. 

“Soep maken op grootmoederswijze”, 

“composteren,  hoe doe je dat?”, 

“pizza’s bakken”, 

“dieren knuffelen; wat mag? Wat mag niet? …    

Ze stonden allemaal op het dagprogramma.  

Een kleine foto impressie geeft u een idee hoe 

de dag er uit zag. 
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Op uitstap gaan … 

donderdag 10 maart  

Wat is dat? Wat doen we dan? Met de 

trein? Huh? Wat? 

Ja hoor, sinds corona kwam aandraven 

was het toch al een hele tijd geleden 

dat we ons nog eens buiten de 

schoolmuren konden/mochten 

begeven! 

EINDELIJK en hoe! Dat lezen jullie 

hieronder in een aantal impressies die 

de kinderen zelf neerschreven: 

Er stonden vooral oude auto’s,  

zoals een Rolls-Royce, maar ook een 

racemodel van Tesla! 

We zijn samen gaan picknicken aan een mooie 

fontein  

… waar we helemaal nat van werden! 

Waarom deze uitstap? Voor onze zeepkisten! 

Alleen rondlopen was super leuk! 

Blij dat we op uitstap mochten van corona! 

Er werd net een auto gedoneerd aan het museum! 

Ik zou graag ook eens naar een museum  
gaan waar we iets mogen doen 

De gids vertelde over de geschiedenis van 

de mobiliteit 

We mochten ook even rondkijken in de 

winkel van het museum 

 

Groetjes van klas augurk en klas maïs! 
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De vallei van de Grote Gete 

Woensdag 16 maart 2022 
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Kalender 

Voorjaar  en  zomervakantie 

Paasvakantie  

Vrijdag 8 april : Overstromingsgebied Kruibeke – Bazel – Rupelmonde 

Vrijdag  15 april : De Landschotse heide 

 

Zomervakantie 

Vrijdag 1 juli : De moerassen van Harchies en de Iguanodons van Bernissart 

Vrijdag 15 juli : Puyentbroeck   Wachtebeke  

Vrijdag 5 augustus : Nijlen en de Netevallei 

Vrijdag 12 augustus :   De bossen van Westmalle 

Vrijdag 19 augustus : Het Kempenbroek 

Dinsdag 30 augustus : Visarenden in de Biesbosch 

 

Beschrijving van de zomertochten vindt u in onze volgende Ritmica Post of een extra Op Stap nieuwsbrief.  

 

Zoals steeds kan u voor meer info of om in te schrijven terecht bij de sociale dienst van Ritmica :  

socialedienst@ritmica.be of telefonisch via 03 / 460 11 53. 
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