Beste ouder
Fijn dat de school van je kind(eren) deelneemt 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 na de
herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie. Tijdens de donkerste maanden van het jaar dus.
Hoe werkt het? Heel eenvoudig! Alle kinderen krijgen een spaarkaart. Wie 's ochtends met fluokledij aan
naar school komt, krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm is een sticker waard. 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.

Beloningen 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 Planckendael!

De voorwaarden 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
verschijnt in de week van 11 november op de website. Deelnemen kan tot en met 14 maart 2021. De
prijzen zijn zeker de moeite waard!
•
•
•
•
•
•

1 ontwerpworkshop waarbij 5 vriendjes elk een fietshelm van Nutcase winnen die ze volledig zelf
mogen versieren, met de hulp van een professionele tekenaar;
50 daypacks van O'Neill met reflecterende print, met dank aan AS Adventure;
50 bodyglowers van het Belgische merk Gofluo;
150 fluohesjes van Torfs;
50 cadeaucheques van JBC;
100 fluohesjes van WOWOW.

De voorwaarden voor deze wedstrijd vind je op de stickerkaart en op de website:
www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top
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 kans op toffe klasprijzen, zoals een
klasuitstap naar ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael of fietshelmen van Nutcase voor de hele klas.

Wist je dat?
Wist je dat:
•
•
•
•

een auto die met 50 km/u rijdt, 26 meter nodig heeft voordat hij stilstaat? Op een nat wegdek
zelfs nog meer.
een bestuurder iemand met donkere kledij pas vanop 20 meter kan zien in het donker?
een bestuurder iemand met lichte kledij in het donker al vanop 50 meter kan zien en iemand met
reflecterende kledij zelfs al vanop 150 meter?
een fietshelm het risico op zware letsels bij een val halveert?

Zichtbare kledij en de juiste bescherming zijn dan ook van levensbelang.
Wist je ook dat de VSV vorig jaar alle jongeren uitdaagde om zelf coole zichtbare kledij te ontwerpen? De
winnaars werden bekroond tot Flashion Designers en mochten aan de slag met echte ontwerpers. Hun
creaties liggen intussen in de winkelrekken bij JBC en Torfs. Neem zeker eens een kijkje in één van de
winkels of in de webshops!

Wat met Corona?
We hopen uiteraard dat dit schooljaar zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Als het Coronavirus toch roet in
het eten gooit, zoeken we samen naar een oplossing om de inzet van de kinderen te belonen.

Vragen?
Heb je een vraag over Helm Op Fluo Top? Kijk dan eens bij Veelgestelde vragen op
www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top. Daar vind je heel wat antwoorden.
Toch nog een vraag? Neem dan contact op met ons via helmopfluotop@vsv.be. We helpen je graag
verder.
Vriendelijke groeten
Het Helm Op Fluo Top-team
Helm Op Fluo Top wordt mede mogelijk gemaakt door:

