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getekend door Emmylou, klas Ali Baba  

VRIJDAG 25 NOVEMBER   WINTERVERTELLINGEN   

HET SPROOKJESBOS 

 NAJAAR 2022   
maandag 31 oktober: VOLZET  

vrijdag 4 november: nog enkele plaatsen beschikbaar! 
maandag 28 november:  VOLZET  

Inschrijven kan nog steeds … bij volzet kom je op een 
wachtlijst!   

Kerstmarkt   

donderdag 22 december   
  

VANAF NU:   
start verkoop RITMICA KALENDER 2023   

    

Deze Ritmica Post vindt u ook op www.ritmica.be  
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HET PROGRAMMA van de  WINTERVERTELLINGEN editie 2022  

16u30: speurtocht   op het domein van Ritmica. Starten kan tot 17u30.  Vergeet je zaklamp niet!  

  
18u15: start eerste vertelronde Juf Ilse vertelt het verhaal van de slak en de walvis aan de hand van de 

kamishibai voor de jongste kinderen. Juf Wendy gaat de muzikale kant op met het verhaal van Peter en 

de wolf voor de tussengroep. Voor de oudste groep komt schrijfster Mathilda Masters voorlezen uit haar 

boek de keukenprins van Mocano en maakt ze ons wegwijs in de boeken over 321 dingen die je moet 

weten…  

  
18u45: start tweede vertelronde voor de jongste groep Juf Marcia en juf Katrien vertellen met veel 

enthousiasme het verhaal van de bromtrol.  

  

19u15: start tweede vertelronde tussengroep en oudsten Ten slotte kan je naar meester Dirk, juf Lot en 

meester Mark gaan kijken met hun voorstelling van Ronja, de roversdochter. Dit is zowel voor de 

tussengroep als voor de oudste kinderen.  

  

Voor kinderen tot 7 jaar  

Voorstelling 18u15  Voorstelling 18u45  

juf Ilse “de slak en de walvis”  juf Marcia en juf Katrien « De bromtrol »  

Voor kinderen tussen 7 en 10 jaar   

Voorstelling 18u15  Voorstelling 19u15  

juf Wendy  

“Peter en de wolf”  

meester Dirk, meester Mark en juf Lot  

« Ronja, de roversdochter »  

Voor kinderen vanaf 10 jaar  

Voorstelling 18u15  Voorstelling 19u15  

Mathilda Masters  

“De keukenprins van Mocano”  

“321 dingen die je moet weten …”  

meester Dirk, meester Mark en juf Lot  

« Ronja, de roversdochter »  

  

Om deze avond te bekostigen vragen we 2 euro inkom per persoon. Hiervoor kan je zoveel verhalen 

kiezen als je wil.  

Naast deze vertellingen voorzien we de hele avond winterwarme hapjes en drankjes.  

Je kan op dat moment ook proeven van de wijnen die zullen worden verkocht met onze wijnactie (info 

hierover volgt later).   

Inschrijven kan tot en met maandag 21 november 2022 via oa www.ritmica.be.   

Het domein zal worden afgesloten voor auto’s vanaf 17u00. Ouders die hun kinderen later komen 

ophalen, dienen hun wagen buiten het domein te parkeren.  Ouders die naar de Wintervertellingen 

komen, parkeren best meteen buiten het domein.  
Het Ritmica-team  

http://www.ritmica.be/
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Week van het bos 2022  
 “workshop “Dingen die we vinden in de natuur” van meester Eddy in de 

belevingsboerderij”  

10 – 14 oktober – meester Eddy: Omdat een foto meer zegt dan 1000 woorden:   
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Enkele getuigenissen/vragen van kinderen/juffen:   

 Klas juf Lise: ‘Het was super leuk bij meester Eddy, met het konijn!’   Alana: 

‘Wow, die barnsteen was super cool. Ik ga dat ook zoeken’.   

 Juf Katrien: ‘Ik heb al zin in een natuurwandeling met meester Eddy! Het was 

interessant en leerrijk. Zeker voor herhaling vatbaar! ‘   

 Louise: ‘En hoe ziet een boomvalk er juist uit? ‘   

 Jolien: ‘En hoe zit dat dan juist met die eikengal? Kan je dit opeten?’   

 Chloé: ‘Oh juf, ik heb 10 schelpen in mijn zandbakje!’   

 Wij hadden dinsdag bosdag, met verschillende workshops ( koken, knutselen, 

Eddy's workshop,...). Bij de evaluatie op woensdag sprong toch vooral de 

workshop van Eddy naar voor. De kinderen konden nog duidelijk vertellen wat 

ze gedaan hadden, welk materiaal ze gezien, gevoeld, beleefd hadden. 

Iedereen kon er nog wel iets van vertellen of elkaar aanvullen. Heel 

kindvriendelijk en op hun niveau gebracht  

  

Een bosdag die door omstandigheden niet kon doorgaan in het voorziene format. 

Toch was er de motivatie en gedrevenheid van meester Eddy die alsnog een 

workshop rond ‘dingen die we vinden in de natuur’ wilde aanbieden.   

Een schot in de roos. Aangepast aan het niveau van iedere groep. Bij de ene groep 

was dit meer gericht op het beleven, het tactiele, auditieve, … terwijl dit bij de andere 

meer ging over fossielen en andere zaken.   

De hoeveelheid materiaal die uitgestald werd was enorm. Dit zorgde er al voor dat bij 

het binnenkomen van het lokaal de kinderen onmiddellijk geboeid waren.   

Je kon het plezier waarmee Eddy deze workshops gaf op zijn gezicht aflezen. Dit kwam 

ook meteen over bij de kinderen. Iedereen was enthousiast. Tijdens de speeltijden 

werd er verder gegaan want ze wilden nog vragen stellen, allerhande materialen 

werden gezocht en afgecheckt bij meester Eddy wat dit juist was.   

Ook de dieren die hierbij gebruikt werden (kippen, konijn) waren een gigantische 

meerwaarde. Dit smaakte absoluut naar meer!   

Een meer dan welgemeende dikke merci aan meester Eddy!   
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RITMICA KALENDER 

2023  

  

We weten het! Iedereen wordt deze dagen overspoeld met nieuwe kalenders voor 

2023.   Kalenders met waardevolle initiatieven als ruggegraat.   En nu komen wij ook 

nog af met een kalender!  

  

Maar… onze kalender heeft wel een bijzonder charmant kantje. De kalender is 

zorgvuldig ondergedompeld in een bad vol “lach, leef, leer”-ervaringen zodat elke 

pagina doordrongen is van ons jaarthema : “sprookjes”.  

  

Het jaarthema geeft elke klas de mogelijkheid creatief en speels met het thema aan 

de slag te gaan.    Het thema sprookjes is de rode draad doorheen het ganse 

schooljaar dat een apotheose zal krijgen tijdens het tuinfeest op zaterdag 6 mei 

2023.  

Kortom, deze Ritmica kalender 2023 kan schitteren in uw huiskamer, keuken of zelfs in 

het kleinste kamertje … maar is ook het ideale eindejaarsgeschenk onder de 

kerstboom, als leuk hebbeding of als bijzonder collectorsitem.  

  

De kalender kan voor slechts € 9 via bijgevoegde link besteld worden  (Ten laatste 

tot vrijdag 25 november) en wordt voor de kerstvakantie met de kinderen 

meegegeven.  U kan de kalender ook komen ophalen tijdens de kerstmarkt van 

donderdag 22 december.  

  

Late beslissers kunnen nog altijd hopen dat ze op de kerstmarkt een laatste 

exemplaar op de kop kunnen tikken.  

De voorbestellingen voor de fotokalender van Ritmica Hove kunnen weer van start 

gaan.   

Zie hier het verzamelformulier: https://forms.gle/gxc2nWL2BS3uvqh38  

Alvast bedankt!  

  

Het Ritmica team   

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fgxc2nWL2BS3uvqh38&data=05%7C01%7CDirk.Callens%40Ritmica.be%7Cc5c4ac5d887b449d5ad008dab7f43cf9%7C382aedc6403e49d7947d73a4c30c4a46%7C0%7C0%7C638024556861725844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mzcrbqo4ljHUEi%2Fc2kjsuXhILrpT4FVVEnnnOnA2%2BJQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fgxc2nWL2BS3uvqh38&data=05%7C01%7CDirk.Callens%40Ritmica.be%7Cc5c4ac5d887b449d5ad008dab7f43cf9%7C382aedc6403e49d7947d73a4c30c4a46%7C0%7C0%7C638024556861725844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mzcrbqo4ljHUEi%2Fc2kjsuXhILrpT4FVVEnnnOnA2%2BJQ%3D&reserved=0

