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F

lessenactie.

De flessen inzamelingsactie voor St.
Maarten heeft € 125,00 opgeleverd.
Hartstikke fijn !

Marnix, broer van
juf Roxanne, laat
ons weten:
Aan alle leerlingen
van De Vlinderboom,
Wij willen jullie vanuit St. Maarten heel erg
bedanken voor de fantastische flessen
inzamel actie!
Van al dat geld wat jullie hebben
ingezameld kunnen wij hier mensen helpen
die heel veel spulletjes zijn kwijtgeraakt
door orkaan Irma.
Zo hebben we bijvoorbeeld bedden en
matrassen kunnen kopen voor kinderen
die hun eigen bed verloren waren. Ook
hebben we koelkasten en fornuizen
kunnen kopen zodat de mensen weer
kunnen koken voor hun families.
Hartstikke bedank voor jullie grandioze
hulp en inzet!
Groeten uit Caribisch St. Maarten,
Marnix en collega’s

G

ezonde leerlingen presteren beter

Uit onze peilingen komt naar voren dat er
een (significant) verband is tussen leefstijl
en schoolprestaties. Leerlingen die
aangeven gezond te eten, geven vaker aan

veel te leren op school. Ook zitten ze vaker
dan gemiddeld op een sportclub. Op
welbevinden scoren ze hoger dan leerlingen
die niet zo gezond eten. De gezonde eters
vinden het vaker leuk om naar school te
gaan en zijn minder vaak moe op school.
Alle reden dus om nog eens kritisch te
kijken naar het tussendoortje, de computer
een keertje uit te laten, de weg nar school
niet de auto te nemen etc.
Ingezonden door de Ouderraad.

V

erkeer

Beste ouders /
verzorgers,
Omdat we het allemaal belangrijk vinden
dat onze kinderen niet alleen met plezier,
maar ook zeker veilig naar school gaan,
willen we de verkeersveiligheid opnieuw
aanscherpen. Dit doen we onder andere
door op de drukke straten rondom school
verkeerspoppetjes te plaatsen tijdens
schooltijd om zo het verkeer erop te
attenderen dat de school geopend is. Ook
gaan we met de gemeente in gesprek waar
we extra maatregelen kunnen treffen.
Naast deze maatregelen zouden we de
verkeersbrigadiers in de Beethovenstraat
en de Anjerstraat opnieuw willen
introduceren. Daarom aan u de vraag of u
tijd en ruimte heeft om hieraan bij te
dragen.
Wanneer u zich beschikbaar zou willen
stellen als brigadier, kunt u dit laten weten
via felixvandenbosch@vlinderboom.nl .
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Prettig weekend
gewenst!
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