Themabrief ‘de Brandweer’
Beste ouders/verzorgers,
Van maandag 20 juni tot donderdag 7 juli werken wij
over de brandweer.
In de eerste week houden we het nog algemeen over de
politie, de ambulance en de brandweer, en bespreken
we dat deze ook veel samenwerken. Puk heeft
woordkaarten in zijn rugzak. Hoort het plaatje van
handboeien bij de ambulance, brandweer of politie?
We knutselen met verschillende materialen onder andere een ambulance en
een brandweerauto.
In de tweede week gaan het we het echt hebben over de brandweer en spelen
we een situatie na waarbij er brand is en wat doe je dan? Dus echt vanaf het
bellen tot het blussen. We verven brand en maken in scheerschuim een
brandweerslang.
De laatste week bereiden we ons voor op een bezoekje aan de brandweer van
Brakel. Puk heeft een rode jas aan en we bekijken de kleding van de
brandweerman. We gaan buiten zelf aan de slag om vuur (getekend met
stoepkrijt) te blussen met ons waterpistool. Nemen jullie er 1 mee?
Donderdag 7 juli gaan we dan met de brandweer op pad! Fijn dat de vader van
Justin dit voor ons wilde regelen, bedankt!

Themahoek
In de thema hoek staat een brandweerauto waar de kinderen zich kunnen
uitleven met een rollenspel over de brandweer. Ook staan er verkleedkleren
van de brandweer, politie en ambulance. We hebben van de brandweer ook
een echt brandweerpak gekregen met een helm, handschoenen en laarzen.
Boeken

Liedjes
1,2,3,4 brandweerman, brandweerman
en blussen elke brand

Wij zijn van de brandweer,

1,2,3,4, kom de brand is hier
door heel Nederland

We rijden heen en weer

Neem nu vlug de waterspuit
of daar

we blussen elk brandje hier

Spuit het vuur maar heel snel uit

ja! Blussen maar! Pssssssst!

1,2,3,4 kom de brand is hier

(van Dirk Scheele)

(Een, twee , drie, vier …hoedje van papier)
Wat kunt u thuis doen?
Met stoepkrijt vuur op de stoep tekenen en uw peuter die weg laten spuiten
met de tuinslang of waterpistool.
Naar de brandweerkazerne gaan om te kijken.
Een rollenspel spelen: er is brand, bellen naar de brandweerkazerne en blussen
maar…
Boekjes lezen over de bandweer.
Samen een filmpje kijken van Brandweerman Sam of Joki

