Beste ouders en leerlingen van de H. Hartschool,
Nu het stilaan winter wordt, merken we dat het ’s morgens
en ’s avonds langer donker blijft. De geschikte periode dus
om met een fluovest de verplaatsingen van en naar school te
maken. Na het grote succes de vorige schooljaren , willen we
onze fluoactie behouden en hopen daarmee alweer de veiligheid van onze kinderen gevoelig op te
drijven.
Vanaf 12 november zullen we er op school op toezien dat iedereen toekomt en vertrekt met een
fluovest. De actie loopt tot de krokusvakantie 2021, gedurende de donkerste weken van het
schooljaar.
Dankzij de actie: “Helm op, Fluo top” kan je ook persoonlijke dingen verdienen. Met een volle
stickerkaart kan je zelfs een dagje naar Planckendael of de Antwerpse zoo!!!!! Men heeft ons ook
laten weten dat je met de volle kaart van vorig jaar ook nog welkom bent in Planckendael of de
Zoo tot eind december…
Hoe gaat het in zijn werk op onze school?
Alle kinderen kregen bij inschrijving of reeds enkele jaren geleden een FLUO-hesje (zeg maar
"FLUO-vestje"). Wie geen fluovestje gekregen heeft, kan er eentje komen afhalen op het
secretariaat. We noteren dan je gegevens. Indien je vest kwijt geraakt, zorg je zelf voor een
nieuwe. SCHRIJF je naam er in!!!!!
Het is de bedoeling dat álle kinderen en juffen dat FLUO-vestje dragen in het verkeer tijdens
de donkere dagen d.w.z. je komt toe op school met je fluovest en houdt die aan tot je de klas
binnengaat; ‘s avonds doe je je fluovest aan , samen met je jas en je houdt die aan tot je thuis
bent. Je fluovest wordt als het ware een winteruniform bij je jas!!!!
Uiteraard gebeuren er controles aan de poort!!!
Gezien de coronatoestanden, steken we onze spaarkaart dit jaar NIET in de brievenbus, maar
geven we ze af in de klas. Je juf zorgt er dan wekelijks voor dat jullie de verdiende stickertjes
krijgen. Er wordt uiteraard controle gehouden. Wie MET DE FIETS komt en daarbij een HELM
draagt, kan een extra sticker verdienen. (In de auto hoef je geen helm op te zetten ☺)
Wij vinden het fijn dat reeds heel wat ouders en grootouders meedoen met onze actie.
Is je persoonlijke spaarkaart vol,? Dan kan je verder sparen op de klasposter. Daar zijn dan ook
weer heel wat klasprijzen mee te verdienen. Kijk gerust eens op www.helmopfluotop.be
Op het einde van de periode wordt ook een fluobeker uitgereikt voor de meest zichtbare klas.
Wij hopen op jullie bereidwillige medewerking.
Het H. Hartverkeersteam

