HELM OP! FLUO TOP!
Beste ouders,
We gaan opnieuw de donkere weken van het jaar in. Dat wil zeggen dat we onze
leerlingen willen mobiliseren om zich zichtbaar te maken in het verkeer.
FLuohesjes
● K1 en K2 krijgen op school een hesjes met hun symbooltje op. Deze worden op
het einde van het schooljaar terug opgehaald. Heb je nog eentje thuis liggen,
gelieve het ons te bezorgen.
● Alle kinderen van het derde kleuter krijgen een eigen hesje met het schoollogo.
De leerlingen van de lagere klassen hebben allemaal een hesje.
Wordt het te klein, dan kunnen ze dat op school inruilen voor een maat groter.
Wij komen hiervoor aanstaande donderdag in alle klassen langs.
● Nieuwe leerlingen krijgen uiteraard een eigen hesje.
● Hesje die verloren gegaan zijn, komen op de schoolrekening (4 euro).
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MEEBRENGEN NAAR SCHOOL!
Actie Helm op, Fluo top
Om onze kleuters/leerlingen te stimuleren om zich veilig in
het verkeer te begeven, nemen we deel aan de actie van
VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).
Dit van de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie.
Iedere leerling krijgt na de vakantie een spaarkaart,
waarop ze stickers kunnen verzamelen. Wie met zijn
fluohesje naar school komt, krijgt dagelijks een sticker.
Wie daarbovenop met de fiets komt en zijn helm ook op
heeft, kan per dag een extra sticker verdienen.
Met deze spaarkaart zijn mooie beloningen te winnen: een gratis ticket voor de Zoo
Antwerpen of Planckendael, Center Parcs. Daarnaast schenken AS Adventure, Wowow,
Nutcase, JBC, gofluo en Torfs ook nog een hele lading prijzen weg.
Daar bovenop kunnen de kinderen per klas op een klasposter sparen om een klasuitstap
te winnen.
De volledige info vind je op: https://www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluotop/partners-en-beloningen/
Genoeg redenen om mee te doen dus!
Alvast bedankt om jullie kinderen uit te leggen waarom ‘gezien worden’ zo belangrijk is.
Vriendelijke groet,
Anne D.
Het team

