
Om te onthouden! 
 

Donderdag 

2 juni 2022 
L6: Fietsexamen 

 
Zondag  

26 juni 2022 
Schoolfeest 

 

Woensdag 
29 juni 2022 

Oudercontact 
Kleuter + Lager 

 

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

Nieuwsbrief juni 2022 

Contactgegevens school: 

OLVA Vivenkapelle 

“De HulstHaegen” 

Bradericplein 16a 

8340 Damme 

050/ 35 47 87 

0474/25 50 16 

Directeur: Olivier Verwilst 

Bosklassen 
 

Na lang wachten was het eindelijk zo ver! De leerlingen van de derde graad trokken 5 dagen 
lang naar Durbuy. Tijdens deze zomereditie overnachtten ze in het tentenkamp in Green 
Fields. Onder een stralende zon genoten de kinderen met volle teugen van heel wat uitdagende 
en sportieve activiteiten.: Kajakken, het klimbos, Fast Tag, Durbuy verkennen, ... 

Een grote dankjewel aan juf Els en meester Thomas voor de goede zorgen tijdens deze week. 
We kijken al uit naar de volgende editie! 

Verkeer op School 
 
Het hele schooljaar door werken we vanaf de tweede                
kleuterklas rond  verkeersveiligheid en                                              
verkeersbehendigheid. Veilig leren stappen en fietsen in het 
verkeer, veilig leren oversteken, de verkeersregels en                   
verkeersborden, … staan op ons jaarprogramma. In de maand 
mei organiseren we dan ook onze verkeersweek. De kleuters 
van de gele klas en de leerlingen van L4 leggen een                        
voetgangersexamen af. De leerlingen van L5 nemen deel aan 
de Grote verkeerstoets. De leerlingen van L6 leggen een 
fietsexamen af. 

Sportdag 
 
Op maandag 23 mei trokken alle kleuters en leerlingen van de 
lagere school richting Sijsele. Daar bouwden we de kazerne om 
tot een speeldomein met heel wat verschillende sporten voor 
klein en groot. Golf, springkastelen, kubb, speedminton, curling, 
het zijn slechts enkele sporten uit het grote aanbod. 
De kinderen amuseerden zich te pletter en op het einde van de 
sportdag trokken we moe maar voldaan terug naar school. Een 
dikke pluim voor de werkgroep om deze sportdag samen te   
stellen! Ook een grote dankjewel aan de mensen van de      
sportdienst van stad Damme om ons hierbij 
met een grote glimlach te helpen. 



Kalender juni 2022 
Woensdag 1 juni 2022 

L3 - L4: Unihockey 
 

Donderdag 2 juni 2022  
L6: Fietsexamen  

L4 - L5 - L6: Bezoek aan de bib 
 

Vrijdag 3 juni 2022 
L5 - L6: Dodehoek i.s.m. de politie  

 
Zaterdag 4 juni 2022 

15u00: Vormsel te Moerkerke 
 

Zondag 5 juni 2022 
10u30: Vormsel te Sijsele 

Pinksteren 
 

Maandag 6 juni 2022 
Pinkstermaandag 

 
Dinsdag 7 juni 2022 

L5 - L6: Start toetsenperiode 
L5: Op tocht met Natuurpunt 

 
Woensdag 8 juni 2022 

OLVA-cup in OLVA De Meersen 
 

Zondag 12 juni 2022 
Vaderdag 

 
Maandag 13 juni 2022 

L5: Educatief Natuurbeheerpunt 
20u: Ouderraad 

Donderdag 16 juni 2022 
15u15: Vivenuurtje 

 
Donderdag 23 juni 2022 

10u45: Slotviering 
 

Vrijdag 24 juni 2022 
Fruitbuffet aangeboden  

door de ouderraad 
Rapport 5 voor de lagere school 

 
Zondag 26 juni 2022 

Schoolfeest 
 

Maandag 27 juni 2022 
Integratiemoment K3 - L1 

 
Dinsdag 28 juni 2022 

L6: Boekentoe@deGavers 
 

Woensdag 29 juni 2022 
Oudercontacten kleuter en lager 
met glaasje sangria aangeboden  

door de ouderraad 
 

Donderdag 30 juni 2022 
Ontbijt op school 

Afscheid L6 met de ouders van L6 
11u50: Start grote vakantie 

 
Vrijdag 1 juli 2022 tot en met  
woensdag 31 augustus 2022 

Grote vakantie 

Rospot tegen Kanker 
 

De komende weken verzamelt de KBC          
kleingeld ten voordele van Kom op tegen             
Kanker. Onze school neemt hier graag aan 
deel. Breng jullie ros kleingeld dat thuis ligt 
te slingeren mee naar school en stop ze in de 
Rospot! Op 17 juni brengen we  onze Rospot 
naar de bank. 
Strijden/Sparen jullie mee tegen deze    
ziekte? 


