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Aya komt een week naar onze school om samen met de kleuters van alles te leren over het
verkeer. Aya is een knalgeel ruimtewezentje dat niets van het verkeer snapt. Zijn vriendjes
Otto en Belle leren hem stap voor stap de verkeersregels. En ook onze kleuters helpen Aya
mee op weg. Maak kennis met Aya op aya,be.
Doe zelf ook mee en breng je kind deze week te voet of met de fiets naar school. Zo
leert je kind meer over het verkeer in zijn buurt. Als je de auto thuislaat wordt het aan de
schoolpoort ook een stuk veiliger.

WIN WIN WIN
Kijk vanaf 17 september samen met je kinderen naar de nieuwe afleveringen van Aya
vanaf 7u00 op aya,be en elke weekdag om 7u20 bij VTMKZOOM en maak kans op één
van de 3 vakantiewaardebonnen van 1000 euro! De winnaars verrassen meteen ook hun
juf of meester met 10 tickets voor de bioscoop. Alle winnaars worden door het Aya-team
gecontacteerd.

Hoe kan je winnen?
Surf vanaf 17 september om 7u00 tot 14 oktober om
18u00 naar aya,be.
Beantwoord de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag.
Vul de naam van de school in en de leerkracht die je wil
verrassen.
Veel succes!

meer Aya plezier op aya.be

Samen op pad!
Met jonge kinderen stappen of fietsen in druk verkeer is niet altijd gemakkelijk. Deze tips
helpen je op weg:
• Maak duidelijke afspraken voor je vertrekt.
• Geef zelf het goede voorbeeld en respecteer de verkeersregels.
• Zorg dat je kind opvalt. Doe het lichte of felgekleurde kleren aan.
• Zorg ervoor dat je kind aandachtig is en zeg waar het extra op moeten letten of waar het
gevaarlijk is.

Stap-tips
• Wandel korte afstanden.
• Laat je kind altijd aan de kant van de huizen stappen.
• Leer je kind dat het altijd moet stoppen aan de stoeprand.

Fiets-tips
• Kies de veiligste weg in plaats van de kortste weg.
• Laat je kind op de stoep fietsen.
• Fiets naast of achter je kind. Zo kan je kind het verkeer goed zien en kan jij gemakkelijk
instructies geven.
• Geef je kind een loopfiets. Dat gaat wat sneller en het is een ideale voorbereiding op
een echte fiets.
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