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BETREFT : NIEUWSBRIEF 

Beste ouder 

Onze school neemt deel aan Helm Op Fluo Top! In deze brief vind je alles dat je moet weten over het project. 

Helm op  Fluo Top 

Met dit project wil de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) scholen helpen om hun leerlingen op een leuke 
manier aan te moedigen om zichtbaar en beschermd naar school te wandelen of fietsen. Leerlingen die dat 
doen, krijgen leuke beloningen en kunnen coole prijzen winnen. De actie start 23 november en loopt tot aan de 
krokusvakantie. Tijdens de donkerste maanden van het jaar dus! 

Hoe werkt het? Heel eenvoudig! Alle kinderen krijgen, in school, een spaarkaart. Wie ’s ochtends met een 
fluohesje aan naar school komt, krijgt een sticker. Kom je met de fiets naar school en draag je een helm? Dan is 
dit goed voor een extra sticker. Als de kinderen voldoende stickers gespaard hebben, krijgen ze een toffe 
beloning en maken ze kans op een coole prijs. Daarnaast zijn er ook klassikale prijzen te winnen. 

Beloning en prijzen 

Beloningen 

34 stickers: 1 + 1 gratis toegang tot ZOO Serpentarium in Blankenberge 
50 stickers: 1 + 1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Plankendael! 

De voorwaarde bij deze beloningen vind je op de stickerkaart en op de website: 

www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top 

Prijzen 

Individuele wedstrijd 
Leerlingen die 17 stickers verzameld hebben, kunnen meedoen aan een wedstrijd. Het wedstrijdformulier kan u 
vinden op de website. Deelnemen kan tot en met 14 maart 2021. De prijzen zijn zeker de moeite waard! 

Klaswedstrijd 
De leerlingen kunnen ook klassikaal sparen. Kinderen die hun stickerkaart al snel vol hebben of die maar af en 
toe een stickertje kunnen verzamelen, kunnen (verder) sparen op een grote klasposter. Klassen die een leuke 
foto van hun volle poster insturen, maken kas op toffe klasprijzen zoals een uitstap naar ZOO Antwerpen of 
ZOO Plankendael of fietshelmen van Nutcase voor de hele klas.1 

Met vriendelijke groeten 
Het Toverteam 
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