
 

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen.  

Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid  

zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie en personeel  

Vrije Lagere School Paal 

NEKNEDMO   

 

dyslectisch 

 beelddenkend, fantasierijk, snel  

redenerend 

ADHD  creatief, spontaan, energiek, eerlijk, open 

hoogbegaafd  eigenwijs, artisiek, inventief, goed  

georganiseerd 

introvert  rustbrengend, afgestemd op innerlijke  

wereld, observatievermogend 

Vrolijk Pasen ! 

1A 



VLS -NIEUWS PAAL  2014-2015! 
 

 

Een terugblik op” het ontbijt met de ochtendwandeling” 

 

Respect is het woord dat ik wil gebruiken om mijn dank uit te drukken  

aan de werkgroep schoolfeest en leerkrachten die zich zo enthousiast  

hebben geëngageerd om 'het ontbijt met ochtendwandeling'  

te verwezenlijken. 

 

Een geolied team kan ik het noemen: de inkom, de bar, de keuken,  

het buffet, opruimen, de wandeling...... en dit zonder naar de klok te kijken. 

Zowel het ontbijt als het afhaalontbijt waren verzorgd, er was voldoende 

keuze en het aanbod was in superlatief.  

 

Mijn dank gaat ook naar de ouders die 'weeral' hun financiële bijdrage  

hebben geleverd. Ik weet dat het niet vanzelfsprekend is om telkens weer 

'hun' school te steunen, vandaar ook mijn waardering beste ouders,  

familieleden en vrienden, voor uw bezorgdheid en steun.  

Ik zou onvolledig zijn indien ik niet de dankbare aanwezigheid en steun  

van het oudercomité zou vermelden. 

 

En wat iedereen zeker wil weten: de opbrengst zal o.a. besteed worden  

aan ergonomische stoeltjes voor uw kind. 

 

Een dikke proficiat voor iedereen! 

 

Lut Vranken 

Directeur VLS Paal 
 



Vanuit de oudervereniging 
 
Beste ouders 
 

Dit hebben we al gehad… De afgelopen maanden organiseerde de ouderraad al heel wat 

activiteiten.  

In december verkochten we voor de eerste keer kerststronken. De verkoop was een suc-

ces dus aan iedereen die ons steunde: dankuwel! 

De laatste dag voor de kerstvakantie organiseerden we een kerstborrel. Ook dit jaar was 

het een geslaagd initiatief en vooral een gezellige  bedoening voor kinderen, leer-

krachten en ouders. 

In februari was onze eerste kienavond een groot succes. De prijzen waren indrukwek-

kend, de sfeer opperbest en de tombola verbaasde klein en groot. We hopen dat 

jullie ervan genoten hebben. Krijgt ongetwijfeld een vervolg ! 

 

Wat staat er nog op de agenda? De Paasvakantie is in zicht en we hebben nog een aan-

tal leuke activiteiten gepland de laatste maanden van het schooljaar.  

 

De laatste dag vóór de Paasvakantie (vrijdag 3 april) organiseren we een Paasdrink. Om-
dat onze kerstborrel aan de kleuterschool al enkele jaren een mooie traditie is, orga-
niseren we dit nu ook in de lagere school. Op de speelplaats van de onderbouw ser-
veren we cava en bier voor de ouders en iets fris en een ijsje voor de kinderen, alles 
aan democratische prijzen.  We nodigen jullie dan ook graag uit voor dit gezellig sa-
menzijn als start van de paasvakantie.  

 
 

Nieuw dit jaar is dat we onze jaarlijkse boekenbeurs spreiden over  twee dagen 

(donderdag 23 en vrijdag 24 april) . We hopen jullie samen met jullie kinderen te 

verwelkomen om jullie boekenkast aan te vullen of om wat rond te neuzen tussen 

het ruime aanbod van boeken. Voor elk wat wils!  

 

 

Op 2 april  krijgen de kinderen van het tweede én derde leerjaar van de ouderraad een 

fietshelm. We dragen ons steentje bij om het thema verkeersveiligheid in de kijker 

te zetten door vanuit de ouderraad  jaarlijks fietshelmen aan te kopen. Uitzonderlijk 

kopen we dit jaar, op vraag van de school, helmen voor de kinderen van het tweede 

én het derde leerjaar 
 

Zin om mee te doen? Heb je zin om onze ouderraad  te komen versterken? We zijn een 

groep van een 20-tal papa’s en mama’s. Je bent van harte welkom op onze maandelijkse vergade-

ringen (elke eerste donderdag van de  maand om 20u in het leraarslokaal van de onderbouw). 



Wie nog geen klusje heeft voor de eerste twee weken 

van augustus kan helpen met banken en stoelen in de 

nieuwe lokalen te zetten. 

Mirte  



Onze nieuwe school, 

het is nog maar een paar maanden. 

Joepie! Wij kunnen niet wachten. 

Al die kinderen van het 4de, 5de en 6de. 

Laat al die kinderen niet in de steek. 

Help ons al dat materiaal te dragen in de maand augustus. 

Groetjes 

Bente 



Familienieuws 
 

 
Wij zijn blij met de geboorte van: 
 

Ali Riza, broertje van Ali (4D) en Sakine Sevindik (3 B) 

Theo, kleinzoon van juf Ann Moens 

Liene, zusje van Seppe Guisson (1D) 

Alexander, zoontje van juf An Verboven 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wij gedenken: 
 
Margriet Aerts, overgrootmoeder van Charlotte Mussen (1E) en schoonmoeder 

van Jeanne De Ridder (schoolbestuur) 

Francisca Engelen, overgrootmoeder van Sander Heselmans (1D) 

Nazim Bekdemir, grootvader van Cagdas (1D) en Özgenas Bekdemir (1E) 

Piet Lijnen, oom van Wout Lijnen (2D) 

Kiyan Sevindik, grootvader van Ali (4D) en Sakine Sevindik (3B) 

Louis Albert, overgrootvader van Jari Vandebroek-Lemmens (5B) 

Alexandra Danssaert, grootmoeder van Larissa Heyligen (2D) 

Louis Lavreysen, overgrootmoeder van Tom (4A) en Hanne Schrooten (6B) 

Ali Kyas, grootvader van Ali Sevindik (4D) 

Gül Kabak, overgrootmoeder van Irem (1D) en Kerem Akkus (4A) 

René Thys, nonkel van Dina Smolders (3C) 

Maurice Smellers, grootvader van Lise Smellers (6A) 

Gerarda Vandueren, schoonmoeder van juf Ann Moens 

 

 




