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Veilig naar sc
Beste ouder
Ken je Aya al? Aya is een knalgeel ruimtewezentje dat niets van ons verkeer snapt. Zijn
vriendjes Otto en Belle leren hem stap voor stap de verkeersregels. En ook onze kleuters
helpen Aya mee op weg. Zo ontdekken ze samen het verkeer, in de klas en buiten. Met
verhalen, spelletjes, filmpjes én een campagneweek.
In deze week nodigt Aya je uit om elke dag samen met je kind te voet, met de fiets of de
step naar school te komen. Elke schooltrip zonder auto is een sticker waard. Een Ayaklasaffiche vol stickers op het einde van de week is een fijne verrassing waard voor heel
de klas.
Onze school organiseert de campagne van ………………………………… tot
………………………………….

HÉ DOE JE MEE?

Trek er zoveel mogelijk te voet of met de fiets op uit met je
kind, want jong geleerd is oud gedaan!

Te voet, met de fiets of met de step
Breng tijdens onze campagneweek je kind te voet, met de fiets of step naar school.
Da's niet alleen veel plezier onderweg, je kind leert ook meer over het verkeer in zijn of
haar buurt bij elke stap en trap.
Een schoolomgeving zonder auto’s is trouwens ook een pak veiliger en gezelliger voor
iedereen. Wist je trouwens dat kinderen die actief naar school komen frisser en
geconcentreerder in de klas zitten?
Wil je ook thuis samen met je kind en Aya meer leren over het verkeer? Kijk dan naar de
Aya-afleveringen op VTM GO of op www.aya.be.

Beleef nog veel meer plezier met Aya 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:
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.

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. 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.

