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Aan iedereen: 

 

“ GENIET VAN DE ZOMER” 

 

Open klas dag  

schooljaar 2022 – 2023  

Maandag 29 augustus (16u – 18u) 

 

HERFSTWANDELING met het Oudercomité  
zondag 9 oktober 2022   

naar ’t Vrijbroekpark  te (Mechelen)  

 

 

Lees deze  Ritmica Post ook op www.ritmica.be 

De winnaar van de  

“Meester Veron voetbalbal trofee” 

RITMICA Cappenberg – RITMICA Steenakker 

9 -0 
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SCHOOLJAAR 2021 - 2022 

We startten het school wat sputterend met 

de grillen van het coronavirus met vaak 

twijfels en onduidelijkheden tot gevolg. 

Activiteiten zoals de Wintervertellingen en 

de Kerstmarkt werden voor het tweede jaar 

op rij geannuleerd.   Ook het aantal 

vervangingen van zieke collega’s legde 

een zware last op de verschillende teams.  

Maar we worstelden er ons kordaat 

doorheen … met vallen en op staan.  Het 

werd opnieuw een boeiend en leerzaam 

schooljaar in het thema van de boerderij.   

De boerenbruiloft  als start van het 

jaarthema, de sportdagen, de week van 

het bos,  de projectdag rond het 

tuinfeestthema, het zijn maar enkele 

voorbeelden van een geanimeerd 

schooljaar.  

Ook het tuinfeest, weliswaar in lightversie, 

werd een succes.  Het kinderoptreden in 

openlucht werd door kinderen en publiek 

heel positief onthaald.  Ervaringen die we 

meenemen naar de volgende editie.  

Als klap op de vuurpijl natuurlijk de 

bosklassen.  Na vier jaar eindelijk terug met 

z’n allen op bosklassen gaan,  was voor vele 

kinderen het eerste meerdaagse avontuur 

van hun Ritmica carrière.   De gunstige 

weergoden en de bossen rondom Heibrand 

waren extra troeven maar het was toch 

vooral de inzet van de verschillende teams 

dat ervoor zorgde dat de bosklassen voor 

iedereen een boeiende ervaring werd.   De 

volgende bosklassen staan gepland in 2024 

met het Laathof in Hingene als schitterende 

locatie.    

 

Het voorbije schooljaar bracht ook een 

aantal vernieuwingen, te veel om op te 

sommen.   

Maar het vermelden zeker waard is de 

ouderparticipatie op het MFC.  Ouders die 

aanwezig zijn op de kindbesprekingen was 

voor iedereen nieuw.  Maar uit de 

ervaringen en antwoorden op een 

bevraging die we bundelen, leren we dat 

we met dit initiatief de juiste richting uitgaan. 

 

We hebben veel geleerd en we gaan 

volgend schooljaar hiermee constructief 

verder.   

De ervaringen en inspraak van ouders 

ervaren we als een zeer belangrijk 

meerwaarde om de ons toevertrouwde 

kinderen optimaal de groeikansen te geven 

waarop ze recht hebben.  We houden u op 

de hoogte. 

Wervelend mochten we het schooljaar 

afsluiten met de traditionele barbecue, de 

schoolverlatersreceptie en natuurlijk de 

voetbalwedstrijd “ De meester Veron trofee” 

Twee jaar had de wisselbeker stof staan 

sparen op Steenakker maar op dinsdag 28 

juni was het eindelijk weer zo ver: de match. 

Vele kinderen hadden er reikhalzend naar 

uitgekeken.  En het werd een feest: een 

vuurwerk aan doelpunten en een 

uitmuntende doelvrouw.  9 – 0  was de 

uitslag.  

 

En nu duiken we de zomer in… 

Hopelijk kan iedereen er met volle teugen 

van genieten… 

Ook op het MFC is er in juli en augustus veel 

te beleven.   

We starten met Op Stap (deze zomer zijn er 

zes tochten gepland naar zeer 

uitéénlopende locaties.) 

Dan volgt het Pallieterkamp en de 

zomerwerking op het MFC. Ook een 

brussenkamp en jongerenkamp in augustus 

staan op de planning. 

We sluiten de zomervakantie af met de 

Open klas dag op maandag 29  augustus 

want dan kijken we opnieuw met veel 

goesting naar een volgend schooljaar… 

 

Maar dat is voor na de zomer! 

Nu eerst genieten! 

Het Ritmica team   
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Dinsdag 28 juni  

De barbecue 

een jaarlijkse traditie 

met z’n allen rond de tafel! 

Feest met lekker eten! 

En de meester Veron trofee!  

 

 

 

 

 

 

Het winnende team werd samengesteld 

met Jolien, Mylan, Folke, Leart, Hamza, 

Warre, Floran, Alexis, Wassim, Tuur, Senne, 

Khaled, Sascha, Jerome, Jenne  en Stan.  

De trainer die de ploeg aanstuurde en   

naar de overwinning loodste: meester 

Joren. 

Het werd een wervelde match! Proficiat 

aan de winnaars.



 

 

  

 

 

  


