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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Beste ouders, 

De Strapdag op 17 september was een groot succes. Heel wat van onze leerlingen kwamen te voet 

of met de fiets naar school. We gingen ook met de kinderen naar de Velodroom om rondjes te rijden. 

Tussen de herfst- en krokusvakantie doet de school mee aan Flits!, de wintercampagne van het 

Octopusplan. Deze campagne stimuleert leerlingen om in de winter te voet of met de fiets naar 

school te komen, met extra aandacht voor zichtbaarheid en verantwoord verkeersgedrag.  

De campagne wil de verdubbeling van het autogebruik in de winter tegengaan.  

 

Hoe verloopt de Flitscampagne? 

Elke leerling krijgt een spaarkaart met ruimte voor 4 stickerdelen die samen een tekening vormen. 

Zodra de tekening volledig is, kan de leerling meedoen aan een wedstrijd van het Octopusplan.  

__________________________________________________________________________________ 

1. Flitscontroles 

De school organiseert op onverwachte momenten tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie 2 of 

3 controles aan de schoolpoort. Al wie op die momenten te voet (laatste 100m vanaf de schoolpoort) 

of met de fiets naar school komt, krijgt een stempel. Een leerkracht telt alle stempels samen en vult 

dit in op een grote Flitsschoolposter. Zijn er bij een tweede controle meer voetgangers en fietsers 

dan bij de eerste keer? Dan verdient elke leerling een stickerdeel.  

2. Fluoparty  

Goed zichtbaar zijn is belangrijk. Om dit thema extra te belichten organiseren we tijdens de 

middagspeeltijd een echte fluoparty. Alle kinderen die tijdens deze party fluo dragen, verdienen een 

tweede stickerdeel! We laten tijdig weten wanneer de fluoparty doorgaat zodat de kinderen de kans 

krijgen om hun leukste fluo-outfit samen te stellen! 

3. Straatbingo 

Op de achterkant van de Flitskaart staat een straatbingo. De klas gaat samen met meester David op 

wandel in de buurt van de school en tracht zoveel mogelijk items van de straatbingo te vinden en aan 

te duiden op de Flitskaart. Na deze opdracht ontvangt elke leerling een stickerdeel.  

4. Luchtfoto 

Met de klas gaan we naar buiten en vormen een figuur binnen het Flitsthema. Daar maken we een 

mooie foto van. Staat iedereen er goed op? 4e stickerdeel is verdiend!  

__________________________________________________________________________________ 

Hartelijke groeten, 

Team VOS (Verkeer Op School) 


