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KLASSEN Maïs en Augurk met hun BOERENKARREN

Zaterdag 7 mei TUINFEEST “Feest op de boerderij”
VRIJDAG 6 MEI
MFC werking sluit om 16u

Brussenkamp
maandag 22 augustus tem vrijdag 26 augustus

JONGERENWEKEN
maandag 1 augustus – vrijdag 5 augustus

Tuinfeest
Zaterdag 7 mei
“Feest op de boerderij”
maandag 9 mei
BuLO en MFC gesloten

DINSDAG 28 JUNI
Barbecue en meester Veron trofee
Open klas dag
schooljaar 2022 – 2023
Maandag 29 augustus 2022

Lees deze Ritmica Post ook op www.ritmica.be

Ritmica Post mei 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 dienstbezorgd. Gelieve ook de naam van kind op de
medicatieverpakking te noteren aub.

KALENDER schooljaar 2021 – 2022
MEI 2022
Brieven bosklassen ivm medische
fiches
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SEO thema “Vrienden
MFC gesloten vanaf 16u
TUINFEEST
“Feest op de Boerderij”
BuLO en MFC gesloten
SEO thema “Ken jezelf”
Hemelvaart
BuLO en MFC gesloten
Oudercontacten MFC
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JUNI 2022
Start fietsweek
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MELDEN AFWEZIGHEDEN of
MELDEN WIJZIGINGEN BUSVERVOER
Meldingen van ziekte of andere
afwezigheid van uw kind via secretariaat
 03/460.11.50 of info@ritmica.be.
Alle wijzigingen i.v.m. het busvervoer via het
secretariaat
 03/460.11.50 of busvervoer@ritmica.be

BOSKLASSEN 2022

→ De ouders worden verzocht de

Start bosklassen HEIBRAND
Einde bosklassen
ROC Ritmica Overleg Comité
BARBECUE en
voetbalmatch Meester Veron trofee
Einde bosklassen

BEZOEK AAN DE MUZIEKACADEMIE van Mortsel
op maandag 16 mei voor:
PE WORTEL (juf Kizzy- juf Mirte)
PE PREI (juf Katrijn – juf Lot)
PE SELDER (juf Ria – juf Charline)
PE AJUIN (juf Lise – juf Karo)
PE SJALOT (juf Laura – juf Wendy)
PE LOOK (meester Tim – juf Silvia)

Mei

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 gaat wanneer op bosklassen?
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

op vrijdag 20 mei voor:
PE PAPRIKA (juf Dorien – juf Charline)
PE CHAMPIGNON (juf Kim – juf Lotte)
PE POMPOEN (juf Leen – juf Shari)
PE AVOCADO (juf Joyce – juf Shari)
PE MAÏS (juf Isabelle – meester Joren)
PE AUGURK (juf Kirsten – juf Muriel)

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

Bezoek = muziekinitiatie en kennismaking met
instrumenten

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.
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DE LOGES IN PAVILJOEN STER
LOGE 1
REGENBOOG
lokaal

Klas POMPOEN
(juf Leen – juf Shari)
klas AVOCADO
(juf Joyce – juf Shari)

LOGE 2
lokaal 4

Klas WORTEL
(juf Kizzy – juf Mirte)

LOGE 3
lokaal 5

Klas PREI
(juf Katrijn - juf Lot)

LOGE 4
lokaal 6

Klas SELDER
(juf Ria – juf Charline)

Tuinfeest

LOGE 5
lokaal 7

Klas PAPRIKA
(juf Dorien – juf Charline)

ZATERDAG 7 MEI 2022

LOGE 6
lokaal 8

Klas SJALOT
(juf Laura – juf Wendy)

“Feest op de boerderij”

LOGE 7
Lokaal 9

Klas CHAMPIGNON
(juf Kim – juf Lotte)

LOGE 8

Klas LOOK
(meester Tim – juf Silvia)

LOGE 9
lokaal ERGO

Klas AJUIN
(juf Lise – juf Karo)

Het dagprogramma:
10u30 ALLE kinderen worden verwacht op
Ritmica.
11u00 start van de feestdag met het
traditionele kinderoptreden
“Feest op de boerderij”
12u00 start kinderkermis – eetkraampjes
17u00 Einde van het tuinfeest
(zie ook bijgevoegd grondplan)

DE LOGES in PAVILJOEN SPOOR
LOGE 10

Klas MAÏS
(juf Isabelle – meester Joren)
klas AUGURK
(juf Kirsten – juf

HET KINDEROPTREDEN
Alle loges bevinden zich in de MFC
paviljoenen (zie schema).
Na het optreden gaan alle kinderen nog
terug naar hun loge om zich om te kleden.
Daarna kunnen ze worden afgehaald.

Een overzicht van de repetities:
woensdag 4 mei
09u15: repetitie = eerste doorloop met opkomen en
afgaan. (nog niet in kostuum, wel met rekwisieten
donderdag 5 mei
09u30: repetitie met kostuum en rekwisieten
14u00 : repetitie zonder kostuum, met rekwisieten
Vrijdag 6 mei
09u30: generale repetitie
12u30: BROODJES MAALTIJD
ZWEMMEN
BuLO en MFC sluiten om 16u
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Ouder kind atelier moestuin en blote
voeten pad (zaterdag zaterdag 23 april)

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!

Een atelier waarin vooral de beleving in het
groene Ritmica kader centraal staat. Met
“Leer Lach Leef” als vitamine, het werken in
de moestuin beleven als een bijzondere
ervaring. Seizoengebonden werken; van
zaaien tot oogsten en daarna de oogst
verwerken tijdens een kookactiviteit is het
verhaal waarop Ritmica ook wil inzetten.
Werken in de moestuin is goed voor lichaam
en geest! Fysieke arbeid is een uitdaging
maar ervaren dat het kweken van groentjes
(voedsel) ook rustgevend kan zijn, blijft een
bijzondere gebeurtenis. Een avontuur dat
we ook graag met onze kinderen delen.
En geef toe, groentjes die je zelf kweekt, zijn
altijd lekkerder.
Na het spitten, planten en wroeten in de
grond ging tijdens deze workshop de
aandacht ook nog naar het blote voeten
pad.

Ouder kind atelier openlucht spelen
(zaterdag 26 maart 2022)
Verslag van Tine, mama van Lotta
Een beetje zenuwachtig liep Lotta het
Ritmica terrein op want "naar school op
een zaterdag"? Best wel gek. Maar met
mama aan de hand en twee bekende
gezichten in het vizier was de dooi snel
ingezet.
Juf Sylvia had de dag goed voorbereid en
raakte meteen de gevoelige snaar want
waterspelletjes! schilderen met modder! én
stoepkrijt tekeningen!... Mama deed goede
ideeën op en Lotta praat nog steeds over
de voormiddag.
Mooi weer, een kleine rustige groep, een
beetje quality time tussen moeder-endochter en superleuke spelletjes die ook
mama het buitenspeelplezier lieten
herontdekken, maakten een hele toffe
voormiddag en een gelukkig kindje.

Het pad, ooit aangelegd tijdens de Week
van het Bos in 2021, was dringend aan een
opfrissing toe. Met blote voeten wandelen
over zeer verschillende ondergronden is ook
een prikkelend avontuur.
Hard, warm,
zacht, koud, vuil, scherp, enz… een
sensorische beleving die ook gezond is. Een
aanrader!
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PAASVAKANTIE 2022

het HANDVAARDIGHEIDSKAMP
een verslag

In de tweede week van de paasvakantie
organiseerden
de
ergotherapeuten
en
kinesitherapeuten
van
Ritmica
een
handvaardigheidskampje. Dit kampje, bedoeld
voor kinderen met hersenletsel heeft als doel om
de minder werkende hand en arm te stimuleren.
Bij kinderen met een hersenletsel ontstaat er
soms eenzijdig een minder goede hand– en
armfunctie . Meestal hebben ze daardoor een
voorkeur
In de voormiddag kregen de kinderen een
intensieve individuele therapie om hun hand en
arm te trainen. Daarnaast waren er ook allerlei
leuke groepsactiviteiten die ze eenhandig
moesten uitvoeren.
De activiteiten werden in een toffe spelvorm
gegoten . Alles draaide rond tovenaars en
magie.
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In de namiddag lag de focus op het bimanueel
handelen en op de zelfredzaamheid binnen de
activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Zo
oefende onze tovenaars op bestekhantering
(prikken en snijden van vlees, opscheppen van
eten, inschenken van water, boterham smeren),
haren kammen en haren vastbinden, knopen
openen en sluiten, tafel afkuisen, fruit schillen en
snijden,…
Het was ongetwijfeld een onvergetelijke en
leerzame week voor onze tovenaars. Ze hebben
tezamen de zwarte magie verdreven en hebben
daarnaast
ook
een
stukje
‘magie’
teruggewonnen in hun arm en hand en zo
ongetwijfeld ook meer vertrouwen gekregen in
hun eigen kunnen.
Op naar de volgende editie!

Magische groetjes,
Laetitia (ergo MFC), Yente (Kine MFC) , Sofie
(Kine MFC), Lore (stagiaire) en Hannah (Ergo
school) &
Maysam, Aumsin, Mariam, Siënna, Hanjing en
Amal (tovenaars)

kalender
Zomervakantie 2022
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

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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TUINFEEST
MELKHERBERG
milkshakes pannenkoeken soep e

Zaterdag 7 mei 2022

Paviljoen Bos

GRONDPLAN

boerderij

Bezoek nieuwe boerderij

Speeltuin

spelkramen

moestuin

TOOG

DRANKBONNEN

Spelkramen
kramen

Vijver

Paviljoen Spoor

FRIETEN en HOTDOGS

Loges kinderen
kinderoptreden
toiletten

Podium
kinderoptreden
welkom

fietsenstalling

Kasteel

KOFFIE – THEE – GEBAK

PRIJSLIJST tuinfeest ZATERDAG 7 MEI 2022
TOOG – SPEELPLAATS
Tapwater
Spuitwater
Cola
Cola zero
Appelsap
Sinaasappel
Ice tea
Pils
Duvel
Grimbergen (blond en bruin)
Glas wijn (wit of rood)
Glas cava
Fles wijn (wit of rood)
Fles cava

gratis
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 12,00
€ 14,00

DE MELKHERBERG
Warme chocomelk ( met versiering!)
Pannenkoeken
Milkshake (banaan – aardbei – chocolade – vanille)
IJSJE 1 bol ( vanille – stracciatella – aardbei – chocolade)
IJSJE 2 bollen
Soep met Ritmica brood

€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,50
€ 2,00

SPEELPLAATS
Frietjes met saus
Hotdog
Hamburger (ook veggie)

€ 3,50
€ 3,00
€4,00

KASTEELZAAL
Gebak
tapwater
spuitwater
Cola
Cola zero
Appelsap
Sinaasappelsap
Ice tea
Koffie en thee

€ 2,00
gratis
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50

