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Krokusvakantie: van maandag 4 maart tot en met zondag 10
maart
Pedagogische studiedag op 20 maart: geen les op die
woensdag!
Paasvakantie: van maandag 8 april tot en met paasmaandag 22
april

Moet je een hippie zijn om mee te stappen
voor het klimaat?
Best wel!
Stap samen met Vikoria mee in de Stoet op
paasmaandag 22 april in Brecht.
We starten om 11u30 aan IKO Brecht.
Weet jij niet wie Vikoria is? Lees hier haar
levensverhaal.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog
groen is!
Vikoria wil niet alléén stappen in de Paasstoet. Ze verdient een schitterende
FlowerPowerStoet!
We werken aan bloemen, kleding, klimaatslogans en zoveel meer…
Veel handen maken kleurrijk werk en daarom zetten we tijdens de twee laatste

lessen voor de Paasvakantie onze deuren weer open voor enkele fijne
workshops.
Bij goed weer gaan we zowel in het park van Brecht als in onze eigen lokalen
aan de slag.
Noteer dus woensdag 3 april, zaterdag 6 april (tijdens atelieruren) en natuurlijk
22 april!
De opendeurdagen zijn voor IKO- kinderen, IKO-Tieners, vrienden, vriendjes,
neefjes nichtjes én hun begeleiders.

De tentoonstelling Ortense is nog te
bezoeken tot 24 maart.

Deze bijzondere spullen kunnen we nog altijd gebruiken
(petflessen en kranten hebben we genoeg):
- jutte
- leder
- mooie stoffen
- wol
- stickertjes van bolletjes en letters
- gekleurde elektriciteitsdraad
- gekleurde eierdozen
- kousenbroeken
- nylonkousen
- rode was van Babybel
- gekleurde, lege douchegelflessen
- lege flessen van wasmiddel
- spray-flessen
- oude knuffels en poppen
- lege luciferdoosjes

- kaarsen en kaarsresten
- oude lego en andere blokken
- mooie verouderde houtresten
- houten kistjes van appelsienen
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