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Een stukje nostalgie!  De eerste kinderboerderij (bouwjaar 1985) met vooraan de moestuin!  

Deze Ritmica Post vindt u ook op www.ritmica.be  

 

WOENSDAG 15 februari 

CARNAVAL op Ritmica  

  

FEBRUARI – MAART  

ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR 

zie planning  

Maandag 20 februari tem vrijdag 24 februari 

KROKUSVAKANTIE  

Vakantiewerking op het MFC 

Vormica 

ZATERDAG 4 MAART: activiteiten bij regenweer 

ZATERDAG 22 APRIL: buiten spelen 

ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR 

zie planning  
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KALENDER 2023   

 

FEBRUARI 2023 

WO 15 CARNAVAL  

DO 16  Oudercontact school  

MA 20 KROKUSvakantie  
vakantiewerking MFC 
HANDVAARDIGHEIDSKAMP 

DI 21 KROKUSvakantie 
vakantiewerking MFC 
HANDVAARDIGHEIDSKAMP 

WO 22 KROKUSvakantie 
vakantiewerking MFC 
HANDVAARDIGHEIDSKAMP  

DO 23 KROKUSvakantie 
Vakantiewerking MFC  
HANDVAARDIGHEIDSKAMP 

VR 24 KROKUSvakantie 
Vakantiewerking MFC  
HANDVAARDIGHEIDSKAMP  
OP STAP Wintertocht in Zeeland  

 

MAART 2023 

ZA 4  VORMICA 
“activiteiten bij regenweer” 

MA 6 Meester Etienne dessertjes dag  

VR 10        FACULTATIEVE VERLOFDAG 
SCHOOL gesloten 
MFC vakantiewerking  
OP STAP Rivierentocht in 
Solwaster  

DO 16  PROJECTDAG  
kinderoptreden/ tuinfeest  

WO 22 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
SCHOOL gesloten 
MFC gesloten  
OP STAP  Antwerpen 
Linkeroever 

DO 30  OUDERCONTACTEN  school  

 

APRIL 2023  

MA 3 PAASVAKANTIE 
Vakantiewerking MFC 

DI 4 PAASVAKANTIE 
Vakantiewerking MFC 

WO 5 PAASVAKANTIE 
Vakantiewerking MFC 

DO 6 PAASVAKANTIE 
Vakantiewerking MFC 

VR 7 PAASVAKANTIE 
Vakantiewerking MFC 
OP STAP  Loonse en Drunense 
Duinen 
 

MA 10 PAASVAKANTIE 

DI 11 PAASVAKANTIE 

DI  11 OP STAP De Maashorst    

WO 12 PAASVAKANTIE 

DO 13 PAASVAKANTIE 

VR 14 PAASVAKANTIE 

VRIJ 14   OP STAP   
Het natuurgebied Tiengemeten  

 

Let op! De tweede week van de 

paasvakantie is er geen 

dagopvang/vakantiewerking op 

het MFC. 

  

U kan contact opnemen met de 

therapeut van uw kind om apart 

therapie in te plannen, dan 

bekijken we wat mogelijk is. Die 

week is er geen geregeld vervoer 

en dien je uw kind zelf te brengen 

en te halen op de afgesproken 

momenten.   

 

Het therapeutenteam. 
 

ZA 22 VORMICA 

“Buiten spelen “  

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

BEREIKBAARHEID SOCIALE DIENST 

De sociale dienst is elke dag bereikbaar 

tussen 8.30u en 17.00u. 

 

       03/460.11.53 of via het algemeen 

nummer 03/460 11 50 

       socialedienst@ritmica.be 
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CARNAVAL  

 

Op woensdag 15 februari vieren wij op 

Ritmica carnaval. De kinderen mogen 

dan verkleed/ geschminkt naar school 

komen.  

We brengen geen wapens, of gevaarlijke 

attributen mee! 

 

Indien je geen verkleedkleren hebt thuis, 

voorzien wij opRitmica een gepast 

kostuum. Laat dit dan wel tijdig (voor 

woensdag) weten aan de klasleerkracht 

via mail of de agenda!)  

 

We stappen het volgend parcours‘ 

“vertrek op Ritmica, de Ster, Daliahstraat, 

Leliestraat, de Ster, en dan terug naar 

Ritmica” 

 

Ouders, of grootouders die de kinderen 

komen aanmoedigen, nodigen we graag 

uit om langs het parcours te staan.  

 

De stoet vertrekt hier op school om 10.45u.  

Nadien nodigen wij de ouders/ 

grootouders uit voor een koffie of 

thee in de kasteelzaal tot 12.30u  
 

We denken aan het milieu en nemen 

geen confetti, serpentines,… mee! 

 

Indien hierdoor een vervoersregeling 

wijzigt, graag tijdig melden 

via busvervoer@ritmica.be 

  
 

WIJ SPAREN OUDE BATTERIJEN! 

verzamelpunt:  de verzamelton staat in de 

inkomhal van paviljoen STER!  

 

 

 

 

   

                                                    

 

MEESTER ETIENNE 

DESSERTJES DAG            

Ter nagedachtenis van onze kok, 

meester Etienne, trakteren we op 

maandag 6 maart alle kinderen en juffen 

en meesters op een lekker dessertje.  Dat 

wordt smullen !  

 

Vakantiewerking: Krokusvakantie 

Thema: Bal Carnaval 

 

 

 een stand van zaken voor 

de nieuwe BELEVINGSBOERDERIJ  

 

Momenteel zijn de solicitatiegesprekken aan 

de gang met de kandidaten voor de functie 

“coördinator van de belevingsboerderij”.  

Ongetwijfeld wordt er snel een geschikte 

kandidaat gevonden en kan de verdere 

ontwikkeling van de belevingsboerderij 

worden uitgewerkt.  We kijken er naar uit!   
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Zaterdag 22 april VORMICA zaterdag 21 

januari: “SNOEZELEN” 

Enkele sfeerbeelden! 

 

 

 

 

 

 

 

  Activiteiten bij regenweer 

Zaterdag 4 maart 2023 van 10u tot 12u 

“Mama/papa ik verveel mij…”  

Zijn dit herkenbare woorden tijdens een 

regenachtige dag?  

Tijdens dit atelier gaan we ons niet 

vervelen, want we testen verschillende 

soorten activiteiten uit. Je ontdekt meteen 

wat je kind fijn vindt en gaat misschien wel 

met enkele nieuwe ideeën naar huis. 

Knus binnen blijven of toch even naar 

buiten? Ontdek samen met juf Silvia 

enkele mogelijkheden tijdens deze 

speelse voormiddag.  

  Buiten spelen 

Zaterdag 22 april 2023 van 10u tot 12u 

Er is niets fijner dan de tv of computer uit 

te zetten en buiten te spelen. Tijdens dit 

aterlier maken we er samen een actieve 

en ontspannende voormiddag van.  

We gebruiken materialen die in vele 

gezinnen reeds te vinden zijn, zodat de 

spelletjes thuis nog een keer herhaald 

kunnen worden.  

Juf Silvia is benieuwd of de kinderen het 

weekend nadien sneller naar buiten 

trekken om bv. nog een keer een 

moddertekening te maken of 

flessenvoetbal te spelen.  

Inschrijven voor een aterlier kan via: 

info@ritmica.be 
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MAANDMENU MFC RITMICA [9 januari 2023 – 31 maart 2023] 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK 1 

 

Maandag 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

 

10u30 Fruit/groenten Fruit/groenten Boterham  

kaas 

Fruit/groenten Fruit/groenten 

middag Soep 

 

Volkoren 

Spaghetti 

bolognaise 

Kaas 

Soep 

 

Vis 

Warme groenten 

puree  

Soep 

 

Kip schnitzel 

Gekookte 

aardappel 

Seizoensgroente 

 

 

Soep 

 

Stoofpotje 

Frietjes  

Koude groenten 

 

Soep 

 

Vegetarische 

schotel 

 

 

WEEK 2 

 

Maandag 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

 

10u30 Fruit/groenten Fruit/groenten Boterham  

kaas 

Fruit/groenten Fruit/groenten 

middag Slaatje 

 

Macaroni met 

ham groenten 

en kaassaus 

 

 

Soep 

 

Worst 

gekookte 

aardappelen 

seizoensgroenten 

 

 

Soep 

 

Visburger  

Zacht broodje 

Koude groenten 

 

Soep 

 

Balletjes in 

tomatensaus 

Puree  

Snijboontjes  

Soep 

 

Kalkoen 

Rijst  

Seizoensgroenten 

Currysaus  

 

WEEK 3 Maandag 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

 

10u30 Fruit/groenten Fruit/groenten Boterham  

kaas 

Fruit/groenten Fruit/groenten 

middag Slaatje 

 

Pasta met 

tomatensaus en 

groenten 

Kaas    

Soep 

 

Risotto 

Saté  

Seizoensgroenten 

 

Soep 

 

Vis  

Krielpatatjes 

Seizoensgroenten 

vissaus 

 

Soep 

 

Kip 

Kroketjes 

Appelmoes  

 

Soep 

 

Omelet 

Broodje 

Seizoensgroente 

 

WEEK 4 Maandag 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

 

10u30 Fruit/groenten Fruit/groenten Boterham  

kaas 

Fruit/groenten Fruit/groenten 

middag Soep 

 

Lasagne  

 

Soep 

 

wereldkeuken 

 

Soep 

 

Visstick  

Groentenpuree 

Tartaar 

 

Soep 

 

Vegetarische 

schotel 

 

 

 

 

Soep 

 

Kalkoen  

Gekookte 

aardappelen  

Seizoensgroente  
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          Wandeltochten in februari en maart 

In de Ritmica Post van januari publiceerden we de nieuwe Op Stap - kalender tot einde juni. Ondertussen zijn al 

verschillende wandelliefhebbers ingeschreven voor één of meerdere tochten. We geven een update van de tochten 

van de maanden februari en maart. 

 Wintertocht in Zeeland : vrijdag 24 februari - Krokusvakantie 

Deze tocht is ondertussen volzet en gaat zeker door. Extra aanmeldingen worden nog genoteerd. Indien er 

voldoende nieuwe inschrijvingen bijkomen, bekijken we of we met een tweede bus kunnen rijden. 

Rivieren-tocht in Solwaster : vrijdag 10 maart - Facultatieve verlofdag school 

Voor deze tocht zijn er nog plaatsen beschikbaar. Als je een mooi stukje natuur in ons land wil ontdekken, mis deze 

uitstap dan niet! 

Antwerpen linkeroever : woensdag 22 maart - Pedagogische studiedag  

Op deze dag is de school en het MFC gesloten. Op Stap biedt een gevarieerde uitstap aan, een tocht die geschikt is 

voor iedereen vanaf 10 jaar. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 

 

Inschrijven voor de tochten kan door te mailen naar info@ritmica.be. 

Deelname aan een uitstap kost 25 euro. 

Meer uitleg over de tochten vindt u in de Ritmica Post van januari. Hebt u nog vragen dan kan u ons steeds 

contacteren. 

                       

 

 

 

SOLWASTER 
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