
Om te onthouden! 
 

Zaterdag 

1 januari 2022 
Nieuwjaarsdag 

 
Maandag 

10 januari 2022 
Start Groene klas 

 

Woensdag 
26 januari 2022 

Pedagogische werkdag 
Geen school !! 

 

 

Start Anna klas 
 

Vanaf maandag 10 januari 2022 verwelkomen we graag de peuters in de Groene klas. Onder 
leiding van juf Anoek en de klaspop Anna zullen de allerkleinsten van de school hun eerste 
stappen zetten in hun onderwijsloopbaan. 
De afgelopen maanden werd er hard gewerkt om de Groene klas in te richten. Dankzij de 
financiële steun van de Ouderraad kon de klas geschilderd worden en ingericht worden met 
allerlei nieuwe meubels en materialen. Er werden ook 2 mobiele kleutertoiletjes aangekocht 
zodat de klas ook voorzien is van sanitair. Dankzij de papa van Elena (Blauwe klas) werd een 
nieuw keukenmeubel geplaatst. 
De klas ziet er piekfijn uit!  
Welkom aan alle nieuwe peuters en nieuwe ouders in OLVA Viven! 

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

Nieuwsbrief januari 2022 

Contactgegevens school: 

OLVA Vivenkapelle 

“De HulstHaegen” 

Bradericplein 16a 

8340 Damme 

050/ 35 47 87 

0474/25 50 16 

Directeur: Olivier Verwilst 

Gelukkig nieuwjaar! 
 

Een nieuw jaar tegemoet,  
een nieuw jaar vol kansen,   

een nieuw jaar vol herinneringen.  
2022 wordt een jaar om hoopvol  

naar uit te kijken.  
Het team van OLVA Vivenkapelle  
wenst jullie het allerbeste toe ! 

Ej me velo gezien 
 

Tijdens de maand januari zal de politie geregeld fietscontroles  
houden in de omgeving van de Damse scholen.  
Vooral de zichtbaarheid van de fietser staat centraal (verlichting, 
reflecterende banden, fluojas,...).  

Zorgen jullie ervoor dat de fiets in orde is? 



Kalender januari 2022 

 
Zaterdag 1 januari 2022 

Nieuwjaarsdag 
 

Donderdag 6 januari 2022 
Driekoningen 

 
Maandag 10 januari 2022 

Start Groene klas 
Instapdag nieuwe peuters 

 
Donderdag 13 januari 2022 

L4 - L5 - L6: Bezoek aan de bib 
 

Maandag 17 januari 2022 
Groene klas: Start stage juf Mandy 

 
Woensdag 19 januari 2022 

L5 - L6: Netbaltornooi 
 

Donderdag 20 januari 2022 
L1: VM: Kronkeldidoe in Tempelhof te 

Brugge 
Rode en Gele klas: 14u00: Wolk  

in cc Scharpoord 

 
Maandag 24 januari 2022 
Integratiemoment K3 - L1 

 
Dinsdag 25 januari 2022 

L1: Medisch Consult in de voormiddag 
 

Woensdag 26 januari 2022 
Pedagogische werkdag 

Geen school !! 
 

Donderdag 27 januari 2022 
L5 - L6: 9u: Film Mier in cc Scharpoord 

15u15: Vivenuurtje 
Gedichtendag 

 
Vrijdag 28 januari 2022 

Groene klas: Einde stage juf Mandy 
 

Maandag 31 januari 2022 
Start toetsenperiode L5 - L6 

20u: Ouderraad 
 

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

opgelegde coronamaatregelen. *** 

Ontbijtpakketten Ouderraad 
Zondag 27 maart 2022 

Wist je dat ... 
 
… we vanaf januari 2022 voor het eerst in de geschiedenis van de school met 4        
volwaardige kleuterklassen starten? 
… de leerlingen van L4 afgelopen trimester leerden typen o.l.v. meester Olivier en    
allemaal hun diploma Typ 10 behaalden? 
… de bosklassen van L5 en L6 uitgesteld worden naar de week van 16 mei 2022? 
… we in 2022 starten met de inrichting van het tweede stuk speelplaats - waar de 
vroegere klaslokalen stonden - en dit vooral voor de kleuters willen inrichten? 
… we nog steeds op zoek zijn naar helpende handen in de eetzaal om de kleuters te  
begeleiden tijdens het middageten? 
… we nu als school ook terug te vinden zijn om Instagram? 

Tweede Vivenschoolquiz 
Zaterdag 23 april 2022 


