
Om te onthouden! 
 

Zondag  

17 april 2022 

Pasen 
 

Woensdag 

20 april 2022 
Buitenspeeldag 

 

Donderdag  
28 april 2022 

Buitenlesdag 

 

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

Nieuwsbrief april 2022 

Contactgegevens school: 

OLVA Vivenkapelle 

“De HulstHaegen” 

Bradericplein 16a 

8340 Damme 

050/ 35 47 87 

0474/25 50 16 

Directeur: Olivier Verwilst 

Ontbijtpakketten  
 
Op zondag 27 maart werden maar liefst 500 
ontbijtpakketten zorgvuldig samengesteld 
door de ouderraad. Deze werd thuis geleverd 
of afgehaald op school. 
Na 2 magere jaren mochten we eindelijk nog 
eens genieten van een leuke activiteit              
georganiseerd door de ouderraad. 
Een grote dankjewel aan alle helpende handen 
tijdens deze activiteit. 

Tweede Vivenschoolquiz 
Zaterdag 23 april 2022 

Buiten leren in OLVA Viven 
 
Deze maand kwam Focus WTV langs om 
een reportage te draaien rond de        
vergroening van speelplaatsen. We      
werden als school gevraagd om hieraan 
mee te werken. 
Het resultaat mag gezien worden! 
Het schooldomein werd prachtig in beeld 
gebracht en de kinderen groeiden uit tot 
echte filmsterren. 
Wie graag de reportage herbekijkt, kan 
dit doen via onderstaande link: 

Natuur op school 

Daar is de lente, daar is de zon … 
 
De natuur komt opnieuw rustig tot leven. Overal verschijnen er 
knoppen en bloesems aan struiken en bomen.  
Ook het ‘normale’ schoolleven komt weer op gang na een woelige 
periode. Een klasdoorbrekende activiteit, een leerrijke             
klasuitstap, de ontbijtpakketten door de ouderraad, … Wat zijn 
we blij dat we dit opnieuw mogen en kunnen organiseren. 

We hopen dat we na een deugddoende paasvakantie de              
ziektekiemen mogen achterwege laten zodat we met zijn allen op 
weg kunnen naar het einde van het schooljaar. 

We kijken al nieuwsgierig uit naar de Buitenspeeldag, de     
schoolreis voor het lager, de bosklassen voor L5-L6, de sportdag 
voor kleuter en lager, ons schoolfeest, … 

We hebben dus best wel nog heel wat in petto! 
 

OLVA Viven, een school vol leven! 
 

https://www.focus-wtv.be/het-provinciaal-domein


Kalender april 2022 
Vrijdag 1 april 2022 

Fruitbuffet aangeboden  
door de ouderraad 

 
Zaterdag 2 april 2022 

Klusdag 
 

Maandag 4 april 2022 tot en met  
vrijdag 15 april 2022 

Paasvakantie 
 

Zondag 17 april 2022 
Pasen 

 
Maandag 18 april 2022 

Paasmaandag 
 

Dinsdag 19 april 2022 
Meester Olivier en meester Johan op 

EHBO-cursus 
L6: 13u30: Bezoek aan OLVA Secundair 

 
Woensdag 20 april 2022 

Buitenspeeldag 
 
 

Donderdag 21 april 2022 
15u15: Vivenuurtje 

 
Zaterdag 23 april 2022 

9u-12u: Opendeurdag 
19u30: Tweede Vivenquiz 

 
Zondag 24 april 2022 

Werelderfgoeddag 
 

Maandag 25 april 2022 
Blauwe klas: Start stage juf Famke 

Integratiemoment K3 - L1 
16u15: Dactylo les 5 

 
Woensdag 27 april 2022 
L5 - L6: 4 tegen 4 voetbal 

 
Donderdag 28 april 2022 

Buitenlesdag 
L5 - L6: 9u45: Kathedraalconcerten 

L4 - L5 - L6: Bezoek aan de bib 
 

Vrijdag 29 april 2022 
Rapport 4 Lagere school 

Schoolvrije dagen schooljaar 2022 - 2023: 
 

Facultatieve vrije dagen 2022 -  2023: 

 Vrijdag 30 september 2022 

 Maandag 30 januari 2023 

 

Pedagogische werkdagen: 

 Woensdag 5 oktober 2022 

 Woensdag 30 november 2022 

 Woensdag 25 januari 2023 

 Dinsdag 2 mei 2023 
 

Stadsklassen L5 - L6: 

 Maandag 19 september 2022 tot en met woensdag 21 september 2022 

“The best classroom and the richest classroom is roofed only by the sky” 
Marget MC Millan 


