
 

 

Dikketruiendag 2019 
 
Op dinsdag 12 februari neemt onze school opnieuw deel aan 
Dikketruiendag. Dit schooljaar is het thema ‘Iedereen Flandrien’. In 
de voormiddag nemen de kinderen van de lagere school deel aan de 
klimaatquiz. In de namiddag fietsen de leerlingen van de lagere school 
- onder politiebegeleiding - een tocht in en rond Vivenkapelle. 
Tussenin wordt een stop voorzien met iets lekkers. De kleuters zullen 
in de namiddag een parcours fietsen op de speelplaats. Ook voor hen 
voorzien we iets lekkers om zich op te warmen. Ouders, grootouders 
en sympathisanten die interesse hebben om mee te fietsen met de 
lagere school zijn steeds welkom! 

 V i v e n  i n  b e w e g i n g !  

Nieuwsbrief februari 2019 

Contactgegevens school 

OLVA Vivenkapelle 

“De HulstHaegen” 

Bradericplein 16a 

8340 Damme 

050/ 35 47 87 

0474/25 50 16 

Directeur: Olivier Verwilst 

Nieuwbouw van 3 nieuwe  

klaslokalen en een sanitair blok! 
 

Met enige fierheid mogen wij het grote nieuws bekend maken!  
De nieuwbouw komt eraan! De werken starten deze zomervakantie. 
3 nieuwe klaslokalen en een nieuw sanitair blok behoren tot het 
nieuwbouwproject. De bedoeling is om op 1/09/2020 de nieuwe 
klaslokalen in gebruik te nemen. Fantastisch nieuws dus voor onze 
school. Het nieuwe gebouw komt op het kleine grasveld waar nu de 
zandbak en het speelfort op staan. Eenmaal de nieuwe klaslokalen 
in gebruik zijn, wordt het paviljoen (klas L5 en L3) afgebroken. Zo 
zal ook onze buitenruimte opnieuw ingericht worden.                  
Fantastisch nieuws dus voor onze school!                                                  
De plannen van de nieuwbouw zullen uithangen in de feestzaal    
tijdens het oudercontact. Op die manier kunnen jullie onze       
toekomstplannen al eens zien. Viven in Beweging! 

Om te onthouden! 
 

Vrijdag  

1 februari 2019 
Schaatsen voor de lagere 

school 
 

Vrijdag  
8 februari 2019 

Facultatieve vrije dag 

Geen school 
 

Dinsdag  
12 februari 2019 

Dikketruiendag 

Bedankt aan alle ouders voor het invullen van de ouderenquête! 

Eerste Communietocht 
 
Vanaf dit schooljaar wordt de eerste communie niet meer door de 
school georganiseerd. In samenspraak met de parochie en de Damse 
scholen gegeven we dit jammer genoeg uit handen. Ondertussen zijn 
de voorbereidingen in de parochie gestart. Naast het bijwonen van 3 
vieringen werden alle communicanten uitgenodigd op een eerste     
communietocht. Aan de hand van enkele doe-opdrachten in de kerk 
maakten de kinderen kennis met waarden en begrippen van de      
christelijke geloofsgemeenschap.   
 



Kalender februari 2019 

Vrijdag 1 februari 2019 
Instapdag nieuwe peuters 

Einde proefwerken lagere school 
Schaatsen voor de lagere school 

 
Maandag 4 februari 2019 
L6: Bezoek Beroepenhuis en  

het Huis van Kina 
 

Dinsdag 5 februari 2019 
Infosessie overstap naar het  

secundair voor de ouders van L6 
 

Woensdag 6 februari 2019 
Oudercontact Kleuter en Lager 

 
Vrijdag 8 februari 2019 

Facultatieve vrije dag 
 

Maandag 11 februari 2019 
20u: Schoolraad 

 
Dinsdag 12 februari 2019 

Dikketruiendag 
L1 - L2: Kronkeldidoe in de voormiddag 

 
 

Donderdag 14 februari 2019 
L5 - L6: Le voyage de Fanny  

in cc Scharpoord om 9u 
 

Maandag 18 februari 2019 
20u: Ouderraad 

 
Dinsdag 19 februari 2019 
K3 - L1: Integratiemoment 

 
Donderdag 21 februari 2019 

K3: juf Katia op nascholing  
in de voormiddag 

L4: juf Katrien op nascholing  
in de namiddag 

 
Maandag 25 februari 2019 

L1 - L2: Auteurslezing Tom Schoonooghe 
in de bib te Sijsele 

 
Dinsdag 26 februari 2019 
L6: Bezoek aan Mariawende  

in de namiddag 
 

Woensdag 27 februari 2019 
Carnaval op school voor de kleuters 

L6: Oudercontact Baso-fiche 

Klusdag op zaterdag 6 april 2019! 
Op zaterdag 6 april houden we een grote klusdag op 

school!  

Alle helpende handen zijn welkom! Meer info volgt!  

Hou alvast deze dag vrij! 

Eerste Vivenschoolquiz 
Vrijdag 29 maart 2019 

Inschrijven kan op  
ouderraad@olva-viven.be 


