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OLVA VIVEN, een school vol leven!

Beste ouders,

10 maanden geleden startten we het schooljaar met een gezamenlijk moment op de speelplaats van
de lagere school. "Geluksvogels" werd ons nieuwe jaarthema. Ouders genoten van een kopje koffie
met een croissant en de kinderen zaten samen rond het grote nest op de speelplaats. We waren zo
blij dat we opnieuw samen mochten komen en samen leuke momenten konden beleven. 
Enkele weken later werd onze vreugde getemperd en werd de ene klas na de andere gesloten
wegens teveel covid-besmettingen. Kinderen, leerkrachten en ouders schakelden in 1-2-3 over naar
thuisonderwijs. De vakanties werden uit het niets verlengd. Mondmaskers werden in de volledige
lagere school verplicht. Samen 'vieren' was uit den boze.
Na de kerstvakantie veranderden de regels opnieuw en ieder van ons moest opnieuw schakelen.
Toen we dachten dat de rust was teruggekeerd, werden de kinderen halsoverkop naar huis gestuurd
wegens een aankomende storm. Opnieuw schakelen voor het team en de ouders. Maar we deden
het met z'n allen! Waarvoor dank!
De laatste weken van het schooljaar verliepen gelukkig veel rustiger. De derde graad genoot van de
bosklassen. Er werd weer klasdoorbrekend gewerkt. Als apotheose kon klein en groot genieten van
een fantastisch schoolfeest. Een geweldige dag om het schooljaar mee af te ronden. 
De vakantie staat nu voor de deur. Er breekt een tijd aan van ontspanning en rust. Een periode om
de batterijen op te laden voor het komende schooljaar. 
De vakantie is ook een periode om vooruit te blikken op wat komt: Volgend schooljaar overschrijden
we de kaap van 200 leerlingen. We zullen echter blijven waken over dat wat ons zo geliefd maakt,
namelijk onze kwaliteit van onderwijs. We streven ernaar om elk kind op zijn of haar tempo te laten
groeien. We streven ernaar om het kind écht kind te laten zijn met al zijn of haar talenten. Tot op
heden zijn we hier bijna altijd in geslaagd. Deze weg willen we verder zetten. Ons jaarthema 'Als
bomen vertellen...' sluit hier perfect bij aan. 
Maar eerst genieten van de rust en ontspanning.
Ik wens alle kinderen, ouders, leerkrachten, medewerkers en al wie een warm hart toedraagt aan
onze school een welverdiende, deugddoende, ontspannende, zonnige en liefdevolle vakantie toe!
Tot volgend schooljaar.
Meester Olivier

Data 2022 - 2023:
Prettige vakantie!!



Wist je dat ...
- ... we volgend schooljaar wisselen van traiteur? Hanssens Catering zal volgend schooljaar instaan
voor de maaltijden. We hopen op deze manier opnieuw lekkere maaltijden te kunnen aanbieden
aan de kinderen.
- ... we deze zomer de volgende fase uitvoeren op onze groene speelplaats. We starten met de
inrichting van de nieuwe kleuterspeelplaats.
- ...  we volgend schooljaar deelnemen aan een Erasmusproject? Hierdoor kunnen we de
leerkrachten de komende 2 schooljaren genieten van een nascholing rond outdoor education in
Europa. Hiervoor werken we samen met de basisscholen de Bosbes uit Hertsberge, de Zandloper
uit Middelkerke en de Meidoorn uit Eeklo. We kijken er alvast naar uit!
- ... meester Kurt kampioen speelde met KSV Oostkamp en zo promoveert naar de 2de
amateurreeks? Proficiat!
- ... de leerlingen van L5 en L6 volgend schooljaar 3 dagen op stadsklassen gaan naar Gent?

Vaarwel kleuterschool!

Welkom in de lagere school!

Afscheid L6

Het gaat jullie goed!

Oproep helpende handen
 

Zaterdag 20 augustus plaatsen we
graag het speelfort terug zodat de
kinderen vanaf 1 september 2022

opnieuw kunnen spelen in de zandbak
en op het speelfort. Helpende handen

zijn steeds welkom! Begin augustus
doen we een officiële oproep naar

helpende handen. 

Maandag 29 augustus 2022: 
16u - 18u: Welkomstmoment in alle klassen

 
Donderdag 1 september 2022: 

Start schooljaar 
 

Facultatieve vrije dagen:
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
 

Algemene infoavond in de Cultuurfabriek:
Maandag 5 september 2022

 
Infoavond in de klassen:

Donderdag 8 september 2022



OLVA Viven
ten-TUIN-stelling



Bedankt aan ...
- ... alle klusouders die doorheen het schooljaar geholpen hebben.
- ... alle chauffeurs die de kinderen heen en weer gebracht hebben op verschillende locaties.
- ... alle sportclubs en organisaties om mee te werken aan de Viven +.
- ... de ouderraad om mee te denken aan de toekomst van de school.
- ... Marianne en Chris om elke donderdag het fruit te snijden voor alle kinderen van de school.
- ... alle ouders om begrip te tonen tijdens de moeilijke momenten (corona, storm, ...) van dit schooljaar.
- ... aan meester Johan voor het opstarten en het begeleiden van het schaken en dammen over de
middag.
- ... aan alle leerkrachten voor de fijne momenten gedurende dit schooljaar.
- ... alle kinderen om weer intens te genieten van alle mooie momenten tijdens het afgelopen
schooljaar.

 

De school is tijdens de vakantie open:
- op vrijdag 1 juli 2022 en maandagvoormiddag 4 juli 2022
- vanaf 16 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2022. 
Dit telkens van 9u00 tot 16u00.

Kleutertoiletten in gebruik
We hebben heel wat geduld moeten hebben maar
sinds midden juni kunnen de kleuters eindelijk gebruik
maken van de vernieuwde toiletten op de
kleuterspeelplaats. Deze werden voorzien van
hangtoiletten, verwarming en ledverlichting. Op die
manier willen we de kleuters wat meer comfort bieden
om tijdens de speeltijd naar het toilet te gaan. Deze
zomervakantie worden de toiletten aan de Rode klas
ook aangepakt zodat we op 1 september over 4 extra
toiletten beschikken voor onze kleuters.

Met cijfers koop je geen geluk,
noch vreugdevolle kreten,

laat ons dus - in plaats van 't brein - wat
meer het hart gaan meten.


