
Om te onthouden! 
 

Dinsdag  
 1 september 2021 

Start nieuwe schooljaar 

 

Woensdag  

29 september 2021 
Dag van de Sportclub 

 
Vrijdag  

1 oktober 2021 

Facultatieve vrije dag 
Geen school!! 

 

 

 
G e l u k v o g e l s !  

Nieuwsbrief september 2021 

Contactgegevens school: 

OLVA Vivenkapelle 

“De HulstHaegen” 

Bradericplein 16a 

8340 Damme 

050/ 35 47 87 

0474/25 50 16 

Directeur: Olivier Verwilst 

Geluksvogels 
 

Geluk valt niet uit de lucht. Het is ook een levenshouding: op een opti-
mistische manier in het leven staan, je goed in je vel voele, jezelf doe-
len stellen en die realiseren, zin zoeken in het leven, veerkracht opbou-
wen, samenleven met anderen en de juiste keuzes maken. 

Je levensomstandigheden bepalen maar een relatief klein stuk van je 
geluk. Een positieve houding en de manier waarop je naar de wereld 
kijkt zijn veel doorslaggevender. Dat krijg je gedeeltelijk mee van je 
ouders en andere mensen om je heen, door voorbeeldgedrag en opvoe-
ding. We kunnen allemaal leren een beetje opener, optimistischer en 
gelukkiger te zijn. 

 

Naar ’Geluk voor kinderen’, Leo Bormans 

 

Dit schooljaar werken we graag ons jaarthema uit aan de hand van     
bovenstaand boek., een echte aanrader voor jong en oud. 

Maandelijks zal één vogel in de schijnwerpers staan. Tijdens de maand 
september werken we rond ’Sporo’.  Sporo zoekt tijdens de maand     
september zijn doelen voor het komende schooljaar. Met de klas en  
individueel gaan de leerlingen ook doelen voor dit schooljaar opstellen. 
Wat wil je graag doen met de klas? Welke plannen kunnen we maken? 
Wat is mijn grootste droom? Wat zou je graag leren? 

Doelen stellen geven richting aan de leerlingen en die proberen we stap 
voor stap te realiseren. 

Als school stellen we ook elk schooljaar enkele doelen voorop. 

Dit schooljaar bouwen we graag onze outdoor werking verder uit. Buiten 
leren van, met en in de natuur. In ons groen schooldomein kunnen we 
heel wat lesdoelen buiten bereiken. De aanleg waar vroeger de oude 
klassen stonden, staat dit schooljaar op het programma. 

We bouwen ook graag verder aan de zorg. Kinderen die een extra     
duwtje nodig hebben, geven we graag dat duwtje. De kinderen die wat 
extra uitdaging nodig hebben, willen we deze ook graag geven. Dit 
schooljaar willen we ook kritisch ons rapport in de lagere school         
bekijken. In samenwerking met Oetang vzw bouwen we een                  
evaluatiebeleid uit op school.  

Dit schooljaar willen we ook graag weer alle ouders, grootouders en 
sympathisanten begroeten. Na 2 coronaschooljaren hopen we dat dit 
schooljaar er eentje wordt van ontmoeten, gezellig samen zijn, samen 
vieren, samen mooie momenten delen en samen doelen bereiken. 

Met opnieuw een gedreven team staan we aan de start van het nieuwe 
schooljaar. Wij hebben er alvast heel veel zin in.  

Hopelijk jullie ook! 

We wens alvast alle leerlingen, ouders, grootouders en sympathisanten 
een heel ‘gelukkig’ schooljaar toe! 

 

Het team van OLVA Vivenkapelle 

 
OLVA Viven, een ‘gelukkige’ school vol leven! 



Kalender september 2021 
 

Woensdag 1 september 2021 
Start schooljaar 

 
Donderdag 2 september 2021 
L4 - L5 - L6: Bezoek aan de bib 

 
Donderdag 9 september 2021 
19u30: Algemene Infoavond in  

cc Cultuurfabriek 
 

Zaterdag 11 september 2021 
10u30: Eerste communie te Sijsele 

 
Zondag 12 september 2021 

10u30: Eerste communie te Moerkerke 
 

Dinsdag 14 september 2021 
School zonder Pesten 

9u00: L3: Bram en de OK-Brigade 
10u40: L5: Nonkel Bretel en de grote P 

13u20: L1: Viktor en zijn  
Goedgevoelmachine 

 
19u00 - 21u00: Infoavond in  

alle klassen 
 

 
Donderdag 16 september 2021 

10u45: Startviering 
 

Maandag 20 september 2021 
20u: Ouderraad 

 
Donderdag 23 september 2021 

15u15: Vivenuurtje 
 

Maandag 27 september 2021 
20u: Schoolraad 

 
Woensdag 29 september 2020 

Breng je sportclub naar de school! 
 

Donderdag 30 september 2021 
9u00 - 11u30: Bewegingsloop voor de  

lagere school 
 

Vrijdag 1 oktober 2021 
Facultatieve vrije dag - Geen school 

 
*** Alle activiteiten zijn gepland onder         
voorbehoud en rekening houdend met de          

opgelegde coronamaatregelen. *** 

Zomerwerken in L4 en in de Groene klas 

Met dank aan de ouderraad voor de sponsoring van de inrichting in 
beide klaslokalen! 

Met dank aan  
alle helpende 

handen! 


