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THE TIME OF OUR LIVES! 

 

 

Hier zijn we weer! Het schooljaar is nu volop bezig en we hebben uitgebreid met iedereen kennis 

gemaakt. Al dansend op de muziek van Chawki werd de eerste schooldag geopend.  We 

verwelkomden weer heel wat nieuwe kinderen, terwijl een heleboel schoolverlaters de grote stap 

maakten naar de middelbare school.  Ook een aantal nieuwe juffen versterken ons team.  We 

wensen iedereen een spetterend nieuw schooljaar toe, met nieuwe of “oude” vrienden en vooral 

vol leerrijke momenten in de lessen. Want dit is the time of our live! 

Verder in dit Akkertje vinden jullie nog onze schoolkalender! 

 

BELANGRIJK * 
 

ZONDAG 9 OKTOBER : Wandeling in Vrijbroekpark te Mechelen 

     Inschrijven verplicht (meer info achteraan) 

      

VRIJDAG 21 OKTOBER :  Spaghetti-avond van onze school in zaal ’t   

              Parkske te Mortsel (meer info volgt) 

                               

29 OKTOBER tem 6 NOVEMBER : HERFSTVAKANTIE 

 (school is gesloten) 

 

 

 

OPROEP    
Wie heeft er nog een badpak in de schuif liggen? Wij geven het 

graag een tweede leven! We zoeken voornamelijk grotere kindermaten of 

badpakken voor dames.  Zwembroeken of -shorten zijn ook welkom.  Deze 

moeten zonder zakken zijn (richtlijnen van het zwembad).  
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WIE IS WIE? 
                

Klas kangoeroe juf Tibby Bloemen 

Klas panda  juf Lore Jacobs 

Klas giraf  juf Nicky Torfs (in september meester Joris Riazo en 

juf An Van Elst) 

Klas vos  juf Klaartje Bosselaers en juf Lot Thoné (op vrijdag) 

Klas kameleon  juf Gitte Boons 

Klas tijger  meester Jim Cox  

Klas leeuw  meester Mark Vanmarsenille 

Klas poema  juf Marie Baeyaert 

Klas alpaca  juf Kristina Van De Putte 

Klas orka  juf Eef Linders, juf Kathleen Donckerwolke en meester Peter Wintraecken 

 

LO   meester Kristof Hoeck 

RKG  juf Ines Neeckx  

NCZ  juf Lynn Cools 

I  juf Gulay Demir  

PEGO  juf Ingrid Werck 

BLIO  juf An Van Elst 

  Meester Peter Wintraecken 

Logo  juf Paulien Rosseeuw 

  juf Jolien De Ploey 

  juf Charlotte Van Causbroeck 

Kiné  juf Kathy Goossens 

  juf Evi Meert 

Ergo  juf Annelore Peeters 

  meester Lennert Verbist 

Opv  juf Lot Thoné 

  Juf Aline Demeulenaere 

 

Busbegeleiders juf Greta Verijke 

   juf Jessica Smits 

Onderhoud  meneer Rajhid 

 

Secretariaat  juf Hilde Packolet 

Orthopedagoog meester Gerrit Muylaert 

Directie  mevrouw Christel Noels 
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 SCHOOLAFSPRAKEN 
 Afwezigheden: steeds zo snel mogelijk de school verwittigen  

03/449.58.06 

ma, di, do en vrij tussen 8u. en 17u.  

woe. van 8u. tot 12u.35 

 

of 

secretariaat.steenakker@ritmica.net    

 

 Buswijzigingen voor 12u. doorgeven of verwittig ’s morgens de busjuf 

zelf!! 

  

 DINSDAG en DONDERDAG is het FRUITDAG op school.  De kinderen 

eten enkel fruit als 10-uurtje. Koekjes gaan terug mee naar huis of 

worden bewaard voor maandag, woensdag of vrijdag.  Vanaf oktober 

voorziet de school op DINSDAG fruit voor alle kinderen! 

  

 JARIG? Iedereen die jarig is, wordt gevierd op school!      Natuurlijk 

mag je iets trakteren, maar het hoeft zeker niet!   

 

 De VOORBEWAKING is elke dag van 8u. tot 8u.45 en is betalend 

(€1,20 per dag).  

Alle kinderen komen naar binnen, tenzij er een volwassene bij hen blijft.  

 

 Verloren voorwerpen hangen aan de krokodil in de gang!   

 

 

 

 

VOORZIE VOLDOENDE WARME KLEDIJ VOOR JE KIND!  WIJ    

ZETTEN NOG STEEDS DE HELE DAG ONZE RAMEN OPEN OM TE 

VERLUCHTEN.  

 

   

 

Een extra ZAKDOEK in de zak kan ook geen kwaad, nu de herfst begonnen   

is.   

 

mailto:secretariaat.steenakker@ritmica.net
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KIWISTICKERS 
 

Meester Kristof verzamelt opnieuw 

zoveel mogelijk kiwistickers. Zo 

sparen we voor gratis klasballen!   

300 stickers zijn goed voor 20 

ballen. Goed voor een frisse en 

fruitige start!  Helpen jullie mee? 

Enkel de stickers van het merk Zespri gelden. 

Breng ze mee naar school en meester Kristof verzamelt ze op 

een poster. 

Meer info vind je op www.fruiteenlekkerebuit.be  

 

PETERS EN METERS 
 

Zoals elk jaar krijgen onze jongste kinderen een peter of meter toegewezen.  Doorheen het hele 

jaar doen ze samen activiteiten en helpen ze elkaar.   

 

 

 

 

 

 

http://www.fruiteenlekkerebuit.be/
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 WIJ KUNNEN DAT! 
 

Klas Orka maakte een lekker en gezond   

ontbijt klaar.  Dit werd gezellig 

opgesmuld in hun klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de aanloop naar een fietsherstelproject in de toekomst, oefenden ze alvast op de onderdelen 

van de fiets! Hieronder enkele sfeerbeelden van onze herstellers in spe. 
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STRAPDAG 
 

Op vrijdag 16 september was het zoals elk jaar STRAPDAG.  Kinderen komen dan zo veel 

mogelijk te voet of met de fiets naar school: Stappen en Trappen! De straten rond de school 

worden afgezet en zo kan er veilig geoefend worden op de verkeersregels.  Het gebeurde nog 

niet vaak, maar het regenweer stuurde heel onze planning in de war. We hielden nauwlettend de 

buienradar in het oog om geen enkel droog momentje te missen. Zo hebben we best nog veel 

kunnen fietsen, steppen, rollerbladen en skateboarden en oefenen op veilig oversteken. Op de 

foto’s zie je moedige en blije gezichten die van kinderen die het regenweer trotseren. 
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OUDERCOMITÉ RITMICA 
 

Het oudercomité van Ritmica bestaat uit ouders van leerlingen uit heel Ritmica.  Zowel van de 

vestiging in Hove als bij ons in Steenakker.  Vanuit Steenakker zijn er momenteel nog niet veel 

ouders, dus maken we hier nog wat reclame! 

Hoe kan je bijdragen ? 

Iedere bijdrage, groot of klein, regelmatig of gewoon eens wanneer het past, is van harte 

welkom !  

Dit kan op verschillende manieren : sommigen participeren regelmatig aan de vergaderingen of 

anderen helpen af en toe bij een activiteit. 

We hebben je steun nodig! 

Interesse? Laat vlug iets weten. 

oudercomite@ritmica.net 

 

De volgende activiteit die het oudercomité organiseert is op zondag 9 oktober! Meer info vind je 

achteraan. 

 

Helpende handen op Steenakker? 

 

Ook ons leerkrachten-team kan wel eens een handje gebruiken.  Bijvoorbeeld bij de spaghetti-

avond, een klusje op school of begeleiding bij een fietstocht. 

 

Ben jij iemand die we mogen contacteren als we hulp nodig hebben? Geef je mailadres door  via 

onderstaand strookje (afgeven aan klasleerkracht) of mail naar 

secretariaat.steenakker@ritmica.net en vermeld erbij waarvoor we je mogen contacteren. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ben graag helpende hand op Ritmica Steenakker! 

Mijn naam is ___________________________________________________________, 

 

Ouder van __________________________________________, klas _______________ 

 

Mailadres: _____________________________________________________________ 

 

Ik help graag met ________________________________________________________ 

mailto:oudercomite@ritmica.net
mailto:secretariaat.steenakker@ritmica.net
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KALENDER 2022 – 2023 
oktober 

Dinsdag 11 oktober Vaccinaties °2010 (HPV I) eerste dosis 

Vrijdag 21 oktober 
Dag van de jeugdbeweging 

Spaghetti-avond in ‘t Parkske (Mortsel) 

Donderdag 27 oktober 
Schoolvoorstelling: Klas poema +Alpaca: 

NM: Theater froufrou 

Donderdag 27 oktober Individueel Oudercontact 

november 

Maandag 31 oktober tot en met 

zondag 6 november 
Herfstvakantie: geen school 

Maandag 7 november Start fluo-actie 

Dinsdag 8 november 
Schoolvoorstelling Klas giraf, vos, kameleon, 

tijger en leeuw: NM: Bronks & Spinragfestival 

Vrijdag 11 november Wapenstilstand: geen school 

Maandag 14 november MST op verplaatsing °2011 

Woensdag 23 november MST Vaccinaties leerlingen °2012 op school 

Maandag 28 november Pedagogische studiedag: geen school 

december 

Donderdag 1 december Oudercontact op vraag 

Woensdag 7 december MST op verplaatsing °2011 

Donderdag 8 december Sportdag (in sporthal Den Drab te Mortsel) 

Vrijdag 16 december Winterhappening 

Dinsdag 20 december MST (medisch schooltoezicht) °2016 

Vrijdag 23 december 
Kinderwinterhappening 

Halve dag les: School sluit om 12u35! 

Maandag 26 december tot en met zondag 8 januari Kerstvakantie 

februari 

Donderdag 16 februari Oudercontact + Rapport II 

Maandag 20 februari tot en met zondag 

26 februari 
Krokusvakantie 

maart 

Dinsdag 7 maart MST op verplaatsing °2011 

Woensdag 8 maart MST op verplaatsing °2011 

Vrijdag 10 maart Facultatieve verlofdag: geen school 

Woensdag 22 maart Pedagogische studiedag: geen school 

Donderdag 30 maart Oudercontact op vraag 

april 

Maandag 3 april tot en met zondag 16 april Paasvakantie 

Maandag 24 april  
Schoolvoorstelling: Klas kangoeroe en 

panda: NM: Hoosje-Tal & Thee 

Donderdag 27 april MST op school °2013 

mei 

Maandag 1 mei  Dag van de arbeid 

Donderdag 4 mei Vaccinatie °2010 (HPV II) tweede dosis 

Zaterdag 6 mei Tuinfeest op Ritmica Hove 

Zaterdag 13 mei Schoolfeest Ritmica Steenakker 
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Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag: geen school 

Vrijdag 19 mei Brugdag: geen school 

Maandag 29 mei Pinkstermaandag: geen school 

Juni 

Maandag 12 juni Facultatieve verlofdag: geen school 

Maandag 19 juni Bosklassen giraf, vos, kameleon 

Dinsdag 20 juni Bosklassen giraf, vos, kameleon 

Woensdag 21 juni 
Bosklassen kangoeroe, panda, giraf, vos, 

kameleon 

Donderdag 22 juni 
Bosklassen kangoeroe, panda, giraf, vos, 

kameleon 

Vrijdag 23 juni 
Bosklassen kangoeroe, panda, giraf, vos, 

kameleon 

Dinsdag 27 juni Oudercontact + rapport III 

Donderdag 29 juni schoolverlatersreceptie 

Vrijdag 30 juni Laatste schooldag: halve dag school 
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Breng jij de eekhoorn tot bij de eikels? 
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        ACTIVITEIT OUDERCOMITÉ 

 

Beste Ritmica-kinderen, -ouders, -juffen, -meesters en -sympathisanten, 

 

Op zondag 9 oktober verzamelen we voor een mooie wandeling in het Vrijbroekpark in 

Mechelen. Onderweg trakteren we met een hapje en een drankje. De wandeling eindigt aan de 

speeltuin bij brasserie het Vrijbroekhof. Ouders die willen, kunnen daar bijbabbelen of verder 

kennis met elkaar maken, terwijl de kinderen daar naar hartenlust kunnen spelen. 

 

Het parcours is perfect toegankelijk voor iedereen. Mensen met een rolstoel moeten dus zeker 

niet in de kou blijven staan! Kleine broertjes of zusjes kunnen eventueel hun loopfiets 

meenemen. 

 

Hebben jullie zin om met het hele gezin mee op stap te gaan? Laat het ons dan ten laatste op 

woensdag 5 oktober 2022 weten via het formulier dat jullie binnenkort via mail zullen krijgen of 

scan deze QR-code en vul het formulier in 

 

 

  

 

Zo kunnen wij voldoende lekkers voorzien!  

WANNEER:  zondag 9 oktober 2022 

WAAR:  Vrijbroekpark in Mechelen 

PARKEREN: We sturen je in de dagen voor de wandeling via e-mail een gedetailleerd plannetje 

van waar we afspreken en waar je kan parkeren. 

UUR: afspraak om 13u45  

VERTREK: De wandeling start stipt om 14u00 

EINDE: Voorzien rond 16u30u-17u00 

 

Heb je bijkomende vragen, aarzel niet om ons te 

contacteren via oudercomite@ritmica.net 

We hopen jullie allemaal te ontmoeten! 

 

Vele groeten, 

het oudercomité 
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