
Veilig op weg naar school met AYA

Beste ouder,

Ken jij Aya al? Dit knalgele wezentje komt uit de ruimte en belandt in de tuin van Otto en Belle. 
Omdat Aya niets van het verkeer hier begrijpt, leren Otto en Belle hem stap voor stap de 
basisregels. Geniet elke dag van deze avontuurlijke en humoristische 3D-reeks voor kleuters bij 
VTMKZOOM en word ook vriend van Aya via www.aya,be…

Ayaaa! De school doet mee aan de Aya-campagne. Breng je kleuter deze week te voet of met 
de fiets naar school. Zo worden de kinderen niet alleen verkeersvaardiger, maar wordt het aan 
de schoolpoort ook een stuk veiliger.

Veel succes! Het Aya-team

Ontdek meer  
verkeerseducatieve 
Aya-materialen op 
www.aya,be

Samen op pad!
• Ga voor korte afstanden met je kleuter te voet of neem de fiets.

• Maak duidelijke afspraken met je kleuter voor je de straat op gaat.

• Zorg dat je kind felle kleuren draagt en goed opvalt in het verkeer.

• Geef zelf altijd het goede voorbeeld: respecteer de verkeersregels, 
let goed op en hou rekening met andere weggebruikers.

• Laat je kleuter altijd aan de huizenkant lopen of fietsen, zelf blijf je 
aan de straatkant.

• Zorg dat je kleuter:
- stopt aan de stoeprand;
- niet oversteekt zonder volwassene;
- uit- of afstapt aan de kant van het voetpad;
- rustig oversteekt en zeker de straat niet overrent.

• Praat met je kleuter over de dingen die op straat gebeuren:
- Wat is gevaarlijk? Wat is veilig?
- Waar kunnen ze spelen? Waar niet?

• Maak je kleuter vertrouwd met links en rechts.

• Oefenen met een loopfiets zorgt ervoor dat je kind  
sneller zelf leert fietsen.

• Ga af en toe eens met de trein, tram of bus.

Voornaam:     Naam:

Adres: 

Postnummer:   Gemeente/stad:

Tel:    E-mail: 



www.aya,be

Kleuren maar! Kleur jouw Aya-tekening in en stuur ze samen met al je gegevens naar Aya, 
Medialaan 1, 1800 Vilvoorde of mail ze naar info@aya.be. Misschien maak jij wel kans op één van de 
25 duotickets voor de bioscoop.
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