
 

Witloof telen in de klas 
In de blauwe klas, het tweede leerjaar en in het zesde leerjaar kweekten de kinderen hun 
eigen witloof. Met een starterspakket van de Provincie West-Vlaanderen konden de kinderen 
aan de slag. De wortels werden in een emmer geplant. Deze werd afgedekt met zwart plastiek 
en dan wachten maar. Eind februari konden we de witloof oogsten. Samen met wat eiersalade, 
gemaakt van de eitjes van de schoolkippen, kon de hele school eens proeven van de 
zelfgekweekte witloof.  

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

Nieuwsbrief maart 2019 

Contactgegevens school 

OLVA Vivenkapelle 

“De HulstHaegen” 

Bradericplein 16a 

8340 Damme 

050/ 35 47 87 

0474/25 50 16 

Directeur: Olivier Verwilst 

OLVA Viven, een school vol leven! 
De krokusvakantie is in zicht. We mochten al even genieten van 
het mooie lenteweer en dat deed ons heel veel deugd. We sluiten 
een mooie periode af met een hopelijk deugddoende vakantie voor 
alle kinderen, ouders en leerkrachten. 

Vandaag, 1 maart, is ‘het complimentendag’. Ik wil hier dan ook 
even gebruik van maken. Vandaag ben ik terecht fier op mijn team 
van leerkrachten. Dag in dag uit geven zij het beste van zichzelf 
voor de kinderen van onze school. Het is zalig om met hen elke dag 
op pad te mogen gaan om jullie kinderen te begeleiden. Ik heb echt 
een TOPteam. Ik ben ook fier op alle kinderen van de school. Elke 
dag genieten zij intens van elk moment op onze school, hoe groot 
of klein dit ook mag zijn. Een lieve knuffel, een mooie tekening, 
een leuk woordje, een geweldig carnavalsfeest… geven ons de moed 
om verder met hen op pad te gaan. Ook zij verdienen vandaag een 
grote pluim! Ook jullie, ouders, geef ik graag een pluim. Fijn dat 
jullie samen met ons op pad gaan. Ook al is het pad niet altijd even 
recht, samen zorgen we ervoor dat we toch het goede pad kunnen 
bewandelen. Fijn dat we steeds op jullie kunnen rekenen! Ik wens 
jullie, de kinderen en mijn collega’s een hele fijne vakantie toe!  

Meester Olivier 

Om te onthouden! 
 

Maandag 4 maart  

tot en met vrijdag  
8 maart 2019 

Krokusvakantie 
 

Zondag  
24 maart 2019 

Ontbijtpakketten 

 
Vrijdag  

29 maart 2019 
Eerste schoolquiz 

 

Bebat-inzamelactie 
Breng nu de gebruikte  

batterijen binnen op school!  

Tot en met 31 maart krijgen 

         we extra punten per  
gespaarde kg. 

 

Ontbijtpakketten ouderraad 
 

Zondag 24 maart 2019 
 

Met dank aan alle sponsors!! 



Kalender maart 2019 

Vrijdag 1 maart 2019 
Complimentendag 

 
Maandag 4 maart 2019 tot en met  

vrijdag 8 maart 2019 
Krokusvakantie 

 
Maandag 11 maart 2019 
L6: Bezoek LTI Oedelem 

 
Dinsdag 12 maart 2019 

L5 - L6: Voorstelling ‘Als alles kan, kan niets 
kapot’ in cc Scharpoord om 10u30 

L6: Medisch Consult op school in de namiddag 
 

Woensdag 13 maart 2019 
L5-L6: Minibasket in de namiddag 

 
Donderdag 14 maart 2019 

Gele klas: juf Katia op nascholing in de  
voormiddag 

Gele en rode klas: Rollebolle in de namiddag 
L1: Eersteklasconcerten in de namiddag 

Zondag 17 maart 2019 
Proclamatie Poëziewedstrijd voor L5-L6 

 
Maandag 18 maart 2019 

L5: Observatie juf  
 

Dinsdag 19 maart 2019 
K3 - L1: Integratiemoment 

 
Zondag 22 maart 2019 

Ontbijtpakketten 
 

Maandag 25 maart 2019 
L6: Start stage juf Baudine 

 
Dinsdag 26 maart 2019 

L6: Briefing fietsexamen in de  
Cultuurfabriek + oefenen fietsexamen 
L1: Medisch consult in de voormiddag 

 
Vrijdag 29 maart 2019 

Eerste schoolquiz in de Cultuurfabriek 
 

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! 

Opendeurdag 
Zaterdag 27 april 2019 

9u - 12u en 14u - 17u 
Iedereen van harte welkom! 


