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Donderdag 30 juni
BuLO en MFC
gesloten vanaf 12u30

Brussenkamp
maandag 22 augustus tem vrijdag 26 augustus

JONGERENWEKEN
maandag 1 augustus – vrijdag 5 augustus

DINSDAG 28 JUNI
Barbecue en meester Veron trofee

Open klas dag
schooljaar 2022 – 2023
Maandag 29 augustus (16u – 18u)

Lees deze Ritmica Post ook op www.ritmica.be
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AANDACHT
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
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Start fietsweek
Start bosklassen HEIBRAND
Einde bosklassen
ROC Ritmica Overleg Comité
BARBECUE en
voetbalmatch Meester Veron trofee
Einde 12U30en

HERINNERING MELDEN AFWEZIGHEDEN OF
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
schooljaar 2021 2022
HEIBRAND Westmalle
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

DE PLANNING HEEN met goede
afspraken voor een vlot verloop!
OP MAANDAG 13 JUNI BRENGEN ALLE
KINDEREN HUN BAGAGE VOOR DE
BOSKLASSEN MEE NAAR RITMICA
(ook de klassen die op dinsdag 14 of
woensdag 15 juni vertrekken!)
Alle bagage wordt per klas onder de
overdekte speelplaats geschikt en
gelabeld.
→ De kinderen die met de bus komen, nemen
hun bagage mee met de bus.
→ Voor de kinderen die door de ouders
gebracht worden, hanteren we het KISS en RIDE
principe. U volgt de rijrichting rond het kasteel,
stopt aan de overdekte speelplaats om de
bagage uit te laden. (zie plan ma 13/6)
Uw kind gaat naar de speelplaats. U rijdt verder
en verlaat het domein …
of indien u zich meldde als chauffeur om de
kinderen naar Heibrand te brengen, rijdt u
opnieuw rond het kasteel en rijdt dan naar
rechts (opgepast voor fietsen en voetgangers
op het pad!) voor paviljoen Spoor. Daar
wachten alle ouders die kinderen brengen!
Wanneer alle kinderen er zijn, verdelen de
klastitularissen hun kinderen onder de
beschikbare auto’s. De klastitularis geeft het
signaal wanneer we vertrekken.
Pas op! Op de speelplaats verzamelen ook de
kinderen van de Bulderklassen. Zij vormen twee
fietsgroepen en maken de verplaatsing met de
fiets. Zo gauw de twee groepen klaar zijn,
vertrekken ook zij.
Bij aankomst op de parking van HEIBRAND
nemen de ouders afscheid. De kinderen gaan
onder begeleiding van het leerkrachten/
opvoedersteam naar de locatie.

Iedereen terug op Ritmica op vrijdag 17 juni om
15u.
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Dinsdag 14 juni
Vertrek van klas Paprika. De ouders die voor
het vervoer instaan, parkeren voor paviljoen
Spoor (zie plan)
Daar blijven de ouders wachten tot de
leerkrachten de kinderen die meerijden tot bij
de auto’s brengen. De kinderen verzamelen
zoals elke morgen op de speelplaats.
Bij aankomst op de parking van HEIBRAND
nemen de ouders afscheid. De kinderen gaan
onder begeleiding van het
leerkrachten/opvoedersteam naar de locatie.
Woensdag 15 juni
vertrek van klas Wortel, Prei en Selder
De ouders die voor het vervoer instaan,
parkeren voor paviljoen Spoor (zie plan). Daar
blijven de ouders wachten tot de leerkrachten
de kinderen die meerijden tot bij de auto’s
brengen. De kinderen verzamelen zoals elke
morgen op de speelplaats.
Bij aankomst op de parking van HEIBRAND
nemen de ouders afscheid. De kinderen gaan
onder begeleiding van het
leerkrachten/opvoedersteam naar de locatie.

DE PLANNING

TERUG op vrijdag 17 juni

met goed afspraken voor een vlot verloop!
Alle bagage (+ de fietsen van de Bulders)
wordt met de camionette vervoerd en
verzameld onder de tent op de speelplaats.
Daar kan de bagage worden opgehaald vanaf
15u30
Alle ouders die zich engageerden voor de
terugreis worden vanaf 14 u verwacht op de
parking van Heibrand.
De klastitularis zorgt voor de verdeling van de
kinderen
Vanaf 15u15 komen de kinderen toe op
Ritmica. Alle kinderen worden opgevangen op
het grasveld (of bij regenweer in de lokalen van
het MFC) De ouders mogen parkeren op de
speelplaats. Gelieve de rijrichting te volgen en
uw snelheid aan te passen.

→ De kinderen die om 15u30 met de schoolbus
naar huis gaan, worden met hun bagage
begeleid naar de bus en vertrekken.

→ De kinderen met eigen vervoer: de ouders
halen de bagage op in de tent op de
speelplaats. Zolang de kinderen niet worden
opgehaald blijven ze onder toezicht van de
leerkracht/opvoeders op het grasveld.
Voorzichtigheid blijft geboden!
Alvast hartelijk dank voor de medewerking! De
laatste bosklassen konden we in 2018
organiseren. Eindelijk is het weer zo ver!
Ongetwijfeld wordt het voor de kinderen en het
Ritmica team opnieuw een fantastische
belevenis!

MUSICAL STEENAKKER
Het is weer zover, Ritmica Steenakker staat dit
jaar weer op de planken. Wij brengen jullie op
zaterdag 18 juni de voorstelling “Hakuna
Matata”, in de Mark Liebrechtschouwburg in
Mortsel.
Wij zijn nu volop aan het repeteren om er weer
een schitterende show van te maken. Wij
zouden dit graag met jullie delen en nodigen
jullie met veel plezier uit. Zowel de kinderen als
de leerkrachten zouden het fijn vinden om jullie
nog eens terug te zien.
Er zijn 2 voorstellingen: Om 14.30u en 17u.
U kan vanaf nu inkomkaarten bestellen enkel
via de school. Volwassenen betalen € 8 en
kinderen tot 12 jaar betalen € 4. Bestellen kan
per mail naar :
Secretariaat.Steenakker@ritmica.net of
telefoneer naar 03/449.58.06 (enkel in de
voormiddag).
Gelieve duidelijk te vermelden welke
voorstelling je wenst te zien en met hoeveel
kinderen en volwassenen je komt. Mogen wij
vragen om het juiste bedrag te storten op
rekening BE 47-9731-5886-1580, met vermelding
van je naam. De kaarten zullen dan
klaarliggen op 18 juni, aan de inkom.
Wij hopen jullie op 18 juni te mogen begroeten
in de MLschouwburg.
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Bosklassen
HEIBRAND

GRONDPLAN
moestuin

Speeltuin

Paviljoen Bos

boerderij

2022
maandag 13 juni

VERTREKDAG VOOR BULDERS en
GLUNDERS

Speelplaats
→ WACHTENDE KINDEREN
→ STARTPLAATS FIETSERS + witte busjes

Paviljoen Ster

Paviljoen Spoor

Wachtzone OUDERS die kinderen
vervoeren naar de bosklassen
Vijver

OVERDEKTE SPEELPLAATS
ALLE BAGAGE per klas wordt hier
verzameld!
Alles wordt met de camionette vervoerd
alle bagage op maandag 13/6
Kasteel

Kiss en ride +
bussen

Bosklassen

VERTREKDAG VOOR KLAS PAPRIKA OP
DINSDAG
VERTREKDAG VOOR DE SCHATERS OP
WOENSDAG

GRONDPLAN
moestuin

Paviljoen Bos

boerderij

2022
dinsdag 14 juni
woensdag 15 juni

Speeltuin

spelkramen

Speelplaats

22

Paviljoen Ster

Vijver

Paviljoen Spoor

Wachtzone OUDERS die kinderen
vervoeren naar de bosklassen

OVERDEKTE SPEELPLAATS
ALLE BAGAGE per klas
enkel op maandag 13 juni
Kasteel

Kiss en ride +
bussen

Bosklassen
HEIBRAND

TERUG VOOR IEDEREEN

GRONDPLAN
moestuin

Speeltuin

Paviljoen Bos

boerderij

2022
vrijdag 17 juni

BAGAGE + fietsen
terugreis

Speelplaats

Paviljoen Spoor

Paviljoen Ster

Wachtzone voor de
kinderen OP HET
GRASVELD
Vijver

OUDERS

Kasteel

BUSSEN

