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Viven in beweging!

Nieuwsbrief mei 2019
Weg troep!

Om te onthouden!
Zondag 5 mei 2019
Eerste communie
in Moerkerke
Woensdag 8 mei 2019
OLVA-cup in OLVA De
Touwladder
Woensdag 15 mei 2019
Pedagogische werkdag
Geen school!!
Vrijdag 17 mei 2019
Sportdag Kleuter
Donderdag 30 mei 2019
Eerste communie
in Sijsele

In de maand mei willen we als school wat extra aandacht
schenken aan ‘afval en afval verwerken’. Aan de hand van
enkele workshops en bezoeken willen we de kinderen bewust
maken van hoe je afval kunt beperken, kunt sorteren en kunt
recycleren. De compostmeester van de stad Damme komt op
bezoek voor de onderbouw om de kinderen uit te leggen wat
composteren is. De bovenbouw brengt een bezoekje aan het
recyclagepark te Moerkerke. Enkele klassen brengen ook een
bezoek aan het LTI te Oedelem. Daar zullen ze een
recyclagespel spelen. Ook de kleuters nemen deel aan dit
project. Als MOS-school willen we meewerken om de
afvalberg te verminderen. In de aanloop naar volgend schooljaar nemen we nu al enkele concrete stappen. We hopen dat
we jullie, als ouders, ook kunnen warm maken om hieraan mee
te werken en zo de afvalberg te verminderen. Of zoals ze in
de Ketnetmusical zeggen: ‘Weg Troep!’

Olva Viven wint 4 tegen 4

Bedankt Zonnegloed!

Op woensdag 24 april namen we met 2 ploegen
deel aan het 4 tegen 4 tornooi in Moerkerke.
Net zoals vorig jaar domineerden we het
tornooi en sloten we een sportieve middag af
met de eerste plaats. Proficiat aan alle
deelnemende spelers van het 5de en 6de
leerjaar. Het is leuk om jullie op een
sportieve manier onze school te zien
vertegenwoordigen. In het bijzonder een
dikke proficiat aan onze 2de ploeg die
ondanks de laatste plaats toch met een
glimlach deelnam!

Dit schooljaar trokken onze kleuters op
schoolreis naar De Zonnegloed, een dierenpark
in Vleteren. Na een lange busrit mochten de
kleuters het dierenpark verkennen. Ze genoten
van heel wat wilde dieren, de leuke speeltuinen,
het rijden in de safarijeep, en nog zoveel meer.
Ondanks de regenval in Vivenkapelle bleef het
in de Zonnegloed de hele dag droog. De
fonkelingen in de ogen en de slapende gezichten
bij het aankomen op school toonden dat deze
schoolreis er eentje was om duimen en vingers
van af te likken! Alle foto’s van de schoolreis
kunnen jullie bekijken op onze website!

Kalender mei 2019
Woensdag 1 april 2019
Feest van de Arbeid

Zondag 19 mei 2019
Biebabeloela aan de bib te Sijsele

Donderdag 2 mei 2019
L4: Juf Katrien op nascholing
in de voormiddag
L5-L6: Kathedraalconcerten
Vivenuurtje

Maandag 20 mei 2019
Start project afval

Vrijdag 3 mei 2019
L5-L6: Reis naar de toekomst
Zondag 5 mei 2019
Eerste communie in Moerkerke
Woensdag 8 mei 2019
L4-L5: Buik vol afval in LTI Oedelem
OLVA-cup in OLVA De Touwladder

Woensdag 22 mei 2019
L3 - L4: Unihockey
Donderdag 23 mei 2019
L5 - L6: Spring in het rond en
sport gezond
L4: Beurs gezonde voeding
L1-2-3: Compostmeester op school
Maandag 27 mei 2019
20u: Schoolraad

Zaterdag 12 mei 2019
Moederdag

Dinsdag 28 mei 2019
Natuur op school Inspiratiedag
L6: Fietsexamen

Maandag 13 mei 2019
L5-L6: Mega-Musical

Woensdag 29 mei 2019
Rapport 4 voor de lagere school

Dinsdag 14 mei 2019
Integratiemoment K3 - L1

Donderdag 30 mei 2019
Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
Eerste communie in Sijsele

Woensdag 15 mei 2019
Pedagogische werkdag - Geen school
Vrijdag 17 mei 2019
Sportdag Kleuterschool in Maldegem
L6: Duikinitiatie in de voormiddag

Schoolfeest
Zondag 23 juni 2019
‘Avontuur’
U komt toch ook?

Vrijdag 31 mei 2019
Brugdag

