
Pannenkoekenverkoop

De eerste maanden van het schooljaar zitten er alweer op. De kinderen konden de
afgelopen weken flink genieten van heel wat leuke momenten. We trokken met alle
kinderen naar het bos. Daar genoten we van de natuur aan de hand van heel wat
activiteiten. De acteurs van School zonder Pesten gaven het beste van zichzelf
tijdens de voorstellingen voor L1, L3 en L5. De leerlingen van de derde graad
trokken 3 dagen naar Gent om te leren over de cultuur en de geschiedenis van de
stad. De ouders en grootouders genoten van een prachtige show van onze kleuters
in de Cultuurfabriek. De sportievelingen kwamen aan hun trekken tijdens de
bewegingsloop, de schoolloopcrossen en het minivoetbaltornooi in Oostkamp. 
De kleuters beleefden een fantastische schoolreis in de Sierk.
Dagelijks trekken enkele klassen naar de schooltuin om nieuwe leerstof onder de
knie te krijgen of in te oefenen.
We hebben reeds een heel boeiende periode achter de rug. Naast het leren maken
we voldoende tijd om de andere talenten van de kinderen te laten ontplooien. Als
directeur ben ik hier ontzettend trots op. Een kind mag hier écht kind zijn, met al
zijn of haar talenten. Samen met het sterke leerkrachtenteam willen we dagelijks
blijven groeien met de kinderen. Nu genieten we eerst van een deugddoende
vakantie en dan vliegen we er opnieuw in.
                                                  Prettige vakantie! 
                                                              Meester Olivier

VIVENNEWS

Woordje van meester Olivier

MinivoetbalBosdag

Contactgegevens school:
OLVA Vivenkapelle
“De HulstHaegen”
Bradericplein 16a
8340 Damme
050/ 35 47 87
0474/25 50 16
directie@olva-viven.be
Directeur: Olivier Verwilst

 
 

Deze editie werd opnieuw een
topeditie! We verkochten maar liefst
1480 kg pannenkoeken. Bedankt aan
alle kopers en verkopers. Met de
opbrengst zal de ouderraad nieuwe
picknickbanken aankopen voor de
kinderen.



Ecofeest Yoga

Welkom aan...

in L2
Halloween

Als bomen vertellen ...

Na de vakantie bieden we op
maandag en donderdag over de
middag yoga aan aan de kinderen
van L3 tot en met L6. Wie interesse
heeft, kan zich inschrijven via deze
link:

Yoga op school

Op het Ecofeest kregen we heel wat
pluimen van de andere scholen. We
delen er graag enkele met jullie.

Na de herfstvakantie verwelkomen
we graag Juliette, Noralie en
Jacques in de Groene klas en
Cedric, Valentine, Ruiz, Quint en
Louis in de Blauwe klas. We
wensen de peuters en hun ouders
een goede start toe op onze
school!

Binnenkort start het WK in Qatar. Dit gebeuren willen we graag koppelen
aan ons jaarthema. Hier staat verbondenheid centraal. Meester Olivier
daagt de kinderen uit om vanuit elk deelnemend land een postkaartje te
sturen naar school. Zonder de hulp van de ouders zal dit uiteraard niet
lukken. Afhankelijk van het aantal ontvangen postkaarten kunnen de
leerlingen genieten van een spetterend carnavalsfeest. Helpen jullie mee?
Meer info zullen jullie via mail ontvangen. Succes!!

https://forms.gle/pjFK94ALRCtebBcL8


Gezocht Kleuterspeelplaats

Voorleesweek

Hoekenwerk in L1Typ10 in L4

Boomgedichten L5

Als ecologische school zijn we op
zoek naar gebreide of stoffen
vlaggetjes. Heb je interesse om
enkele kleurrijke vlaggen te breien of
te naaien, aarzel dan niet en neem
contact op met meester Olivier. De
vlaggen worden gebruikt bij feesten
op school. Het voordeel van deze
vlaggen is dat ze na gebruik
gewassen kunnen worden. 

Zijn takken zijn bruin,
de bladeren zijn groen, 
als hij in de zon staat voelt hij zich een kampioen.

Een kampioen met noten 
geeft al zijn vriendgenoten 
een goed humeur.

In de zomer komen er eekhoorntjes opgedoken, 
ze zoeken de eerste okkernoten.
Dan zijn ze moe en hebben ze nood aan een
winterslaap
in deze boom...is een wonderbaarlijk verhaal
gebeurd.

Enora en Manon (september 2022)

Oo boom,
wat zijn uw wortelen zo schoon.

Je groene bladeren
ritselen in de zachte wind. 

Je stam is zo stevig 
dat het alles aankan. 

Je takken zijn zo schoon
dat ik er een knuffel aan wil geven. 

…Maar dat kan niet

Stan en Vincent (september 2022)

Met een harde schors
Met norse, dikke takken
Met groene kleurrijke blaadjes
Het lijken wel zakken
Met hele stevige takken
Met gestruikelde wortels

O, stoere boom,
Wat hou ik van jou.
Ik slinger wild aan jouw touw

Zoé en Maxim (september 2022)

Van 19  tot en met 27 november 2022
is het opnieuw Voorleesweek in
Vlaanderen. Heb je interesse om eens
te komen voorlezen in de klas van
jullie (klein-)kind(eren)? Aarzel dan niet
en neem contact op met meester
Olivier. 

Net voor de vakantie startten we de 2de
fase van de opbouw van de
kleuterspeelplaats. Met dank aan Angelo
Bonne werden de graafwerken
uitgevoerd. Tijdens de vakantie bouwen
we de eerste modules op. In de maand
november kunnen we dan starten met
het aanplanten van heel wat struiken en
jonge boompjes. We kijken er al naar uit
om onze kleuters hier te laten ravotten.



3de Vivenquiz
Zaterdag 

25 maart 2023

Klusdag 4 november

Bedankt!!

Schoolreis KleuterGrootouderfeest

Elfjes schrijven in L2

Schrijf je nu in voor de klusdag en help
mee bouwen aan de nieuwe
kleuterspeelplaats. Klusdag 4/11/22

In naam van alle kinderen,
leerkrachten, directie en ouderraad

een grote dankjewel aan 
alle sponsors!! 

We waarderen dit enorm!!

https://forms.gle/ZUuP4kTE7mBUhgtb6

