
Om te onthouden! 
 

Maandag 

7 februari 2022 
Facultatieve vrije dag 

Geen school 
 

Donderdag 
17 februari 2022 

Dikketruiendag 

 
Woensdag 

23 februari 2022 
Carnaval op school 

Oudercontacten 

 

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

Nieuwsbrief februari 2022 

Contactgegevens school: 

OLVA Vivenkapelle 

“De HulstHaegen” 

Bradericplein 16a 

8340 Damme 

050/ 35 47 87 

0474/25 50 16 

Directeur: Olivier Verwilst 

Renovatie kleutertoiletten 
 
Begin januari startten de werken aan de kleutertoiletten. 
De oude toiletjes worden vervangen door nieuwe        
hangtoiletten op kleutermaat. Daarnaast komt er        
verwarming in alle toiletten en wordt ook de verlichting 
aangepakt. We hopen de nieuwe toiletten in gebruik te 
kunnen nemen na de krokusvakantie. Eenmaal deze      
toiletten afgewerkt zijn starten de werken aan de     
toiletjes aan de Rode klas. 

Ontbijtpakketten Ouderraad 
Zondag 27 maart 2022 

 

Zin om een handje te helpen tijdens het 
samenstellen van de ontbijtpakketten? 
Aarzel dan niet en neem contact op met 

de ouderraad.  

ouderraad@olva-viven.be 

Tweede Vivenschoolquiz 
Zaterdag 23 april 2022 

Vogeltelweek 
 
De leerlingen van L6 namen deel aan de 
vogeltelweek. Als voorbereiding maakten 
ze in de klas heel wat lekkers klaar voor 
onze tuinbewoners. Eenmaal de lekkere 
snoepjes waren opgehangen, kon het      
tellen beginnen.  

OLVA Viven, een school vol leven! 
 

De afgelopen periode was voor niemand van ons een leuke periode. Noch voor 
de kinderen, noch voor de ouders, noch voor de leerkrachten. 

Laten we hopen dat we de laatste golf achter ons kunnen laten en dat we    
opnieuw mogen uitkijken naar betere tijden. 

Ondertussen komt het schoolse leven stelselmatig op gang. Een                    
integratiemoment tussen de leerlingen van K3 en L1, het bijwonen van een 
toneelvoorstelling, een uitstap naar het Beroepenhuis, sportieve activiteiten 
tijdens de Viven+, het organiseren van activiteiten door de ouderraad, … 

Als school verlangen we opnieuw naar ‘normale tijden’ waar we samen met de 
kinderen en ouders op pad kunnen gaan. We verlangen naar de activiteiten 
waarmee we het verschil kunnen maken voor de kinderen. We verlangen naar 
tijden waar kinderen opnieuw zonder mondmasker in de klas mogen zitten.  
We verlangen naar nog zoveel meer… 

Maar we moeten met ons allen nog even op de tanden bijten en erin geloven 
dat we binnenkort opnieuw ons ‘ding’ kunnen doen. 

Want daar geloven wij als school oprecht in! 

Hou jullie goed en gezond! 

Meester Olivier 

mailto:ouderraad@olva-viven.be


Kalender februari 2022 

 
Dinsdag 1 februari 2022 
Instapdag nieuwe peuters 

Gele klas: Observatie juf Mieke 
 

Woensdag 2 februari 2022 
Lichtmis 

 
Vrijdag 4 februari 2022 

Schaatsen voor de lagere school 
 

Maandag 7 februari 2022 
Facultatieve vrije dag - Geen school 

 
Donderdag 10 februari 2022 
L4 - L5 - L6: Bezoek aan de bib 

L1 - L2: 14u: De oaze van Dour in cc 
Scharpoord 

 
Maandag 14 februari 2022 
Integratiemoment K3 - L1 

Valentijn 
 

Donderdag 17 februari 2022 
Dikketruiendag 

L5 - L6: 10u00: Tijger, tijger in cc 
Scharpoord 

 
Vrijdag 18 februari 2022 
Rapport 3 Lagere school 

 
Maandag 21 februari 2022 

16u15: Dactylo les 2 
20u: Schoolraad 

 
Dinsdag 22 februari 2022 

L3 - L4: 14u: De Klokkenluider van           
de Notre-Dame in cc Scharpoord 

 
Woensdag 23 februari 2022 

Carnaval op school 
Oudercontacten 2 

 
Donderdag 24 februari 2022 

15u15: Vivenuurtje 
 

Maandag 28 februari 2022 tot en met 
vrijdag 4 maart 2022 

Krokusvakantie 
 

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

opgelegde coronamaatregelen. *** 

Eindelijk nog eens Viven + op zijn best! 
 
Eind januari konden de leerlingen nog eens genieten van diverse activiteiten tijdens de Viven+. 
In samenwerking met Jean-Pierre van TTC Damme kregen de leerlingen van L4 een initiatie 
tafeltennis. We mochten heel wat talenten ontdekken. 
Het derde leerjaar speelde een partijtje badminton, met dank aan Patrick van Badmintonclub 
Damme. De leerlingen van L2 en L6 konden genieten van onze volksspelen die meester Johan 
heeft gemaakt. De leerlingen van L1 en L5 trokken naar het zwembad. 
Onder een stralend zonnetje beleefden de kinderen een leuke middag. 
We kijken al uit naar meer van dat! 


