
Download de kleurplaat op                  . Iedere maand 

Kleur of versier de kleurplaat samen met je kind.

Upload een foto van de tekening op                  of 

Wie weet win je wel een keicoole step of een andere leuke prijs.

Het Aya-team contacteert je als je gewonnen hebt.

Hoe kan je winnen?

verschijnt er een nieuwe kleurplaat. 

stuur de tekening per post naar: 

DPG Media

t.a.v. Aya

Medialaan 1

1800 VILVOORDE

 

www.aya.be

www.aya.be

Beste ouder

 

Aya komt dit schooljaar een heel jaar lang naar school om samen met de kleuters te

leren over verkeer. Aya is een knalgeel ruimtewezentje dat niets van ons verkeer snapt.

Zijn vriendjes Otto en Belle leren hem stap voor stap de verkeersregels. En natuurlijk

helpt ook jouw kind Aya mee op weg. 

 

Ook thuis kan je actief meedoen aan de Aya-campagneweek op school. Breng je kind te

voet of met de fiets naar school. Zo leert het meer over het verkeer in zijn buurt. En als je

de auto thuis laat, wordt het aan de schoolpoort een stuk veiliger. 

 

Ook thuis kan je samen met je kind en Aya leren over verkeersveiligheid. Kijk naar de

Aya-afleveringen op VTM GO of op                   en doe iedere maand mee aan de

kleurwedstrijd. Ook de Aya-webshop is zeker een bezoekje waard.

www.aya.be

WIN WIN WIN

Aya zoekt zijn grootste fans! Wie een mooie tekening instuurt, 

maakt kans op mooie prijzen!

Beleef nog veel meer plezier met Aya op aya.be

Veilig naar school met Aya



Vertrek op tijd.

Geef zelf het goede voorbeeld en respecteer de verkeersregels. 

Laat je kind lichte of felgekleurde kleren dragen. Zo is het beter zichtbaar.

Samen op pad
Met jonge kinderen stappen of fietsen in druk verkeer is niet altijd gemakkelijk.

Deze tips helpen je op weg:

Kies de veiligste weg in plaats van de kortste weg.

Laat je kind op de stoep fietsen. Dat mag tot 10 jaar.

Fiets naast of achter je kind. Zo kan je kind het verkeer goed zien en kan jij

gemakkelijk instructies geven.

Geef je kind onderweg korte en duidelijke instructies.

Laat hele jonge kinderen fietsen zonder boekentas. Die kan hen uit balans

brengen of hinderen.

Fiets-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.

Stap-tips


