
Om te onthouden! 
 

Donderdag  

11 november 2021 
Wapenstilstand 

Geen school 
 

Vrijdag  
12 november 2021 

Geen brugdag 

Gewone schooldag! 
 

Maandag  
29 november 2021  

tot en met  
vrijdag  

3 december 2021 
Bosklassen L5 - L6 

 

 

 

 

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

Nieuwsbrief November 2021 

Contactgegevens school: 

OLVA Vivenkapelle 

“De HulstHaegen” 

Bradericplein 16a 

8340 Damme 

050/ 35 47 87 

0474/25 50 16 

Directeur: Olivier Verwilst 

Mondmaskerplicht op school 
 
Vanaf maandag 8 november 2021 geldt er opnieuw een 
mondmaskerplicht voor leerkrachten en ouders.  
Van zodra het schooldomein betreden wordt (vanaf de 
schoolpoort) wordt er verwacht dat volwassenen  
een mondmasker dragen. 
Ook de leerlingen van L5 en L6 dragen in de gang en in de 
klas een mondmasker. Op de speelplaats 
hoeven ze geen mondmasker te dragen. 
 
Hou jullie goed en gezond! 

 

Kerk krijgt nieuwe invulling 
 

De afgelopen maanden waren de weersgoden ons gunstig. Bijna elke bewegingsles kon buiten 
doorgaan. Het enthousiasme van de kinderen en de creativiteit van meester Kurt en juf 
Anoek zorgden voor kwaliteitsvolle bewegingsmomenten op het schooldomein. Als het dan 
toch eens minder weer was trokken de leerlingen naar de kerk om te genieten van een      
bewegingsles. Uiteraard staan er dan geen balsporten op het programma. Yoga, dans,      
fitness, … komen dan extra aan bod. 

Ook de kleuters trekken af en toe eens met juf Anoek richting de kerk.  
Een bewegingsparcours, yoga en heel wat andere bewegingsactiviteiten staan dan op het 
menu. Op deze manier krijgt de kerk een tweede invulling en kunnen de kinderen steeds 
‘droog’ sporten! 

Pannenkoekenverkoop 
We verkochten met ons allen maar liefst 1470 kg         

pannenkoeken! Bedankt aan alle kopers en  

verkopers. 

Vrijdag 12 november = gewone schooldag 
 

Op vrijdag 12 november 2021 maakt de school GEEN brugdag.   
De school is open zoals andere dagen. Ferm maakt wel de brug.   
Daarom zal de school instaan voor naschoolse opvang tot 17u30. 

Vrijdag 12 november is geen voorschoolse opvang mogelijk. 



Kalender november 2021 
 

Maandag 1 november 2021 tot en 
met vrijdag 5 november 

Herfstvakantie 
 

Dinsdag 9 november 2021 
Rode klas: 13u30: Film Choums Odyssee 

in cc Scharpoord 
Oudercontacten kleuter deel 1 

 
Woensdag 10 november 2021 

Start stage Bewegingsopvoeding  
meester Joachim  

Oudercontacten kleuter deel 2 
 

Donderdag 11 november 2021 
Wapenstilstand 

 
Maandag 15 november 2021 
L1 - L2: 13u30: Danshapping in  

Moerkerke 
20u: Ouderraad 

 
Donderdag 18 november 2021 

L5: 10u: Er is eens … in cc Scharpoord 
De politie op bezoek  
in de kleuterklassen 

 
Maandag 22 november 2021 
Rode klas: Bijscholing juf Katy 

 

 
Dinsdag 23 november 2021 
L1 en L5: vaccinatie op school 

L4 en L6: Infosessie veilig internetten 
door de politie Damme-Knokke-Heist 

 
Donderdag 25 november 2021 

15u15: Vivenuurtje 
20u: Ouderavond rond Cyberpesten 

 
Maandag 29 november 2021 

Start bosklassen L5 - L6 
Integratiemoment K3-L1 

 
Dinsdag 30 november 2021 

Bosklassen L5 - L6 
L1 - L2: 14u00: De grote reis van meneer 

Beer in cc Scharpoord 
 

Woensdag 1 december 2021 
Bosklassen L5 - L6 

 
Donderdag 2 december 2021 

Gele klas: 13u30: Film Ernest & Celestine 
in cc Scharpoord 

Bosklassen L5 - L6 
 

Vrijdag 3 december 2021 
Einde bosklassen L5 - L6 

Sint op bezoek 
 

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

opgelegde coronamaatregelen. *** 

Ouderavond over ‘Cyberpesten’ 
 
Op donderdag 25 november 2021 organiseert de 
ouderraad in samenwerking met de politiezone       
Knokke-Damme een infoavond voor ouders rond 
het thema ‘Hoe bescherm ik mijn kinderen tegen 
online misbruik?’ 
Sociale media, sexting, … zijn enkele onderwerpen 
die aan bod zullen komen. 

Deze avond gaat door in het Broederklooster. 
Meer info volgt. 

Vrijdag 17 december 2021 
 

Sfeerwandeling 
 en  

Kersthappening 
op het schooldomein 

 
Iedereen van harte welkom! 


