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Kerstviering 

Wat was het lang geleden dat we als school zo 

Kerst konden vieren! Voor veel kinderen (en niet 

alleen de vierjarigen) in de onderbouw was dit de 

eerste keer kerst op school. We hebben ervan 

genoten. En met ons ook de bewoners van 

Scheldehof, de medewerkers van Kiddo’z en de 

binnenstad van Vlissingen.  

‘Uniek, sfeervol, prachtige traditie, een belevenis 

voor iedereen, gezellig en leuk’- dat waren 

woorden die we hoorden tijdens de tocht. Zo 

werd het kerstverhaal voor ons allemaal levend. 

Precies dat wat de bedoeling is van Kerst; samen 

licht en warmte brengen in donkere tijden! 

Heeft u ons mooie filmpje al gezien? 

https://www.youtube.com/watch?v=7bg8LJeeMP

Q 

 

Kerst is een feest van het samen mooi 
maken, van licht als het donker is, 
warmte als het koud is.  

Dankzij elkaar is dat dit jaar weer 
prachtig gelukt. Het team van de 
Ichtusschool wenst dit alle kinderen 
en gezinnen van onze school van harte 
toe in de komende weken. 

 

Vakantie 

Vandaag is de eerste vrije dag voor alle kinderen. 

De vakantie duurt tot en met 8 januari 2023.  

Op 9 januari gaan de deuren open om 10 voor half 

9. Fijn als alle kinderen er om half 9 zijn om samen 

aan het nieuwe jaar te beginnen.  

Nieuwjaarsreceptie 

 

 

We ontmoeten elkaar graag met een kop 

koffie/thee en wat lekkers erbij, als de school 

weer opengaat. Op 9 januari zetten wij daarom de 

koffie en thee voor u klaar. Misschien wel buiten, 

als het weer het toelaat. Anders in de gang 

beneden en/of boven bij de bar. Een mooi 

moment om elkaar een goed nieuwjaar toe te 

wensen voor u als ouders en ons als leerkrachten. 

Neemt u maandag na de vakantie even wat meer 

tijd om uw kind naar school te brengen en een 

bakje mee te drinken? 

Studiedag 16 januari 

Op 16 januari zijn alle kinderen de hele dag vrij. 

Deze dag gebruiken wij als studiedag om als team 

te werken aan onze schoolontwikkeling.  

Het team van de Ichtusschool 
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