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Beste ouder(s) 

De donkere dagen zijn in zicht…  Hoog tijd om goed te zien en vooral om gezien te worden!  

Vandaar dat we vanaf dinsdag,12 november van start gaan met onze flitsactie: ‘helm op, fluo top’! 

We willen onze kleuters bewust maken van de veiligheid op weg naar school en naar huis door 

het aanmoedigen van het dragen van een fluohesje en/of het dragen van een fietshelm.  Samen 

met jullie willen wij als school ook waken over de veiligheid van jullie kind.  Om die reden willen we 

vragen om jullie kind ’s morgens thuis reeds het fluohesje aan te doen.  

We zouden het fijn vinden om net zoals vorig schooljaar weer heel veel kleuters te zien ‘schijnen’ 

op onze speelplaats zodat we veel lichtpuntjes zien in de aankomende donkere dagen.  

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

Het kleuterteam  
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