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RITMICA kalender 2023 

“een jaar vol sprookjes” 

Enkel nog te koop op de 

kerstmarkt!  
 
 

 

 

UITNODIGING 

KERSTMARKT  

in Ritmica  

Voor een knapperige croque op een tapijtje 

van verse groentjes, 

voor een warme chocomelk met een 

slagroommutsje, 

voor besneeuwde smoutebollen, 

voor warm ingeduffelde pannenkoeken, 

voor een theevariatie om van te 

likkebaarden, 

moet u in de HERBERG van onze 

kerstmarkt zijn! 

De kinderen van de oudste klassen zullen u 

graag verder helpen 

en u bedienen met een driesterren flair! 

 

Voor originele cadeautjes en fijne 

snuisterijtjes, 

door de kinderen, juffen en meesters 

geknutseld, 

moet u in ons charmant WINKELTJE zijn 

op … 

DONDERDAG 22 DECEMBER 

van 15 u tot 20 u  

Kerstmarkt (in de kasteelzaal van Ritmica 

Cappenberg Wouwstraat 44 Hove) 

 

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM! 

 

Parkeren kan vanaf 15u45 op de speelplaats! 
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Wintervertellingen  

2022 

Een fotoverslag  
met dank aan Wim Fransen  

(Vision fotokring Hove) 
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VORMICA 
OUDER KIND ATELIERS 

aanbod schooljaar 22 – 23 
 
Je wilt graag iets leuks doen met zoon 

of dochter tijdens het weekend. Soms 

ontbreekt de tijd of inspiratie hiervoor. 

Met onze Vormica workshops bieden 

wij een pasklare oplossing. Op een 

speelse en ontspannen manier samen 

dingen doen en ook van elkaar iets 

leren.  

 

Atelier   

Snoezel en tovertafel  
zaterdag 21 januari 2023 van 10u tot 

11u en van 11u tot 12u 

Wegdromen op een waterbed, tot rust komen 

in onze hangmat en samen interactieve 

spelletjes spelen op onze tovertafel.  

Hebben jullie even nood om te ontsnappen 

aan de dagelijkse drukte? Dan is dit 

atelier  ideaal. 

Het atelier  wordt telkens georganiseerd per 2 

duo’s om rust en ontspanning te voorzien 

gedurende de gehele activiteit.  

Juf Muriel dompelt jullie helemaal onder in de 

wereld van het snoezelen en het spelen met 

de tovertafel.  

Inschrijven kan via:  

socialedienst@ritmica.be  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  VOORJAAR 2023 

 

Op Stap, het wandelproject van het MFC 

Ritmica, biedt ook volgend voorjaar weer een 

aantal interessante wandelingen aan.   

We geven jullie nu al de data voor het 

voorjaar mee! 

Later volgt tijdig alle verdere info ivm de 

locaties en praktische afpsraken. 

 

Vrijdag 24 februari 2023: (krokusvakantie) 

WINTERTOCHT in ZEELAND 

Vrijdag 10 maart 2023 (facultatieve verlofdag 

school) 

RIVIERENTOCHT in SOLWASTER 

 

woensdag 22 maart 2023 (pedagogische 

studiedag dwz school en MFC gesloten) 

ANTWERPEN LINKEROEVER 

Vrijdag 7 april  2023(paasvakantie) 

LOONSE en DRUNENSE DUINEN 

 

dinsdag 11 april 2023 (paasvakantie) 

DE MAASHORST 

 

vrijdag 14 april 2023 (paasvakantie) 

HET NATUUREILAND TIENGEMETEN  

Vrijdag 19 mei 2023 (brugdag) 

BEVERTOCHT 

 

maandag 12 juni  2023(facultatieve 

verlofdag) 

HUIS TER HEIDE – DE MOER  

 

mailto:socialedienst@ritmica.be


RITMICA POST  

december 2022  

De Loonse en Drunense duinen : 31 oktober 

Een foto verslag 
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GRATIS WEBINAR: Eerste momenten - Een wolk als gids 

 

 

De eerste momenten met je kind met een handicap. Voor ouders een zeer 

ingrijpende periode waar er enorm veel op hen en het gezin afkomt. Ouders geven 

aan dat ze niet weten waar te beginnen of waar ze terecht kunnen voor welke 

informatie. Gezin en Handicap heeft daarom voor alle ouders van een kind met een 

handicap een tool ontwikkeld die hen door het zorglandschap kan gidsen. 

Donderdag 15 december om 19.30u stellen we de tool voor aan de wereld aan de 

hand van een getuigenis van Marianne Devriese. Zij is niet alleen actrice, maar ook 

de mama van Pipa, haar dochter met een handicap. Tijdens deze webinar deelt ze 

haar verhaal, getuigt hoe ze omging met de 'eerste momenten' en welke thema's uit 

de wolkenmap zij reeds heeft aangepakt en waar ze nog mee worstelt. 

Gezin en Handicap wil samen met jou op pad gaan. Wij willen je informeren, 

inspireren en bemoedigen. Wij willen je aantonen dat je er niet alleen voor staat. Er is 

ruimte om vragen te stellen via de chatfunctie en je ervaringen te delen met 

andere.  

 

Duur: ongeveer 60 minuten, afhankelijk van de vragen die binnen komen in de chat.  

Prijs: Deelnemen aan deze webinar is gratis.  

Praktisch: inschrijven kan via https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/eerste-

momenten-een-wolk-als-gids-1?cst=channel 

Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail. Drie uur voor de start van 

de webinar, ontvangt u een link om de webinar te volgen. 

 

 


