
 

 
 

De brandweer 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Brand! Brand! Er komt rook uit het raam van de woonwagen….brand! Hoela is in alle 
staten. Maar er is gelukkig helemaal geen brand! Hoep was net soep aan het koken 
en daar kwam de rook vandaan. Gelukkig maar, dat er geen echte brand was. Want 
Hoela en Hoep hebben geen idee wat je dan eigenlijk moet doen. Ja, de brandweer 
bellen. Maar wat doet de brandweer precies en hoe ziet een brandweerwagen 
eruit? Samen met de kinderen gaan Hoela en Hoep zich klaar maken om elke brand 
te blussen.           

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 
zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 
hier dan op door in een eigen activiteit.  

Brandweerwagen  
Na het kijken van de uitzending kunnen de kinderen ook zelf een brandweerwagen 
maken. Een speelauto, driewieler of bolderkar is hiervoor zeer geschikt. Stel 
tussendoor open vragen aan de kinderen. 

       

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet een brandweerwagen eruit? Welke kleur heeft de wagen?  
- Wat kan/doet een brandweerwagen?  

Nodig:  
- Speelauto  
- Driewieler  
- Bolderkar  
- Emmers  
- Tuinslangen  

- Rode lakens, doeken 



 

 
 

- Hoe kun je een brandweerwagen namaken?  
- Waarom moet een brandweerwagen rijden?  
- Waarvoor zijn de emmers?                                                                                    

Blussen maar!  
De brandweerwagen is klaar, maar kunnen de kinderen ook goed blussen? Maak 
van plastic bekertjes vlammen, teken deze op de bekertjes. Rode of gele ballen 
kunnen ook gebruikt worden.  Zet de vlammen buiten neer en laat de kinderen met 
een waterpistool van een bepaalde afstand richten op vlammen.      

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe blus je een brand? Met wat?  
- Wat kun je daar het beste voor gebruiken?  
- Kan je dichtbij een brand komen? Waarom wel/niet?  

Tip: Zet een streep op de grond waarvandaan de kinderen moeten blussen. Als dit 
makkelijk gaat dan kan je ervoor kiezen om de streep verder naar achteren te 
plaatsen. Hierdoor wordt het steeds een beetje moeilijker.  

Methodes:  
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en 
methodes:  
Piramide ‘Verkeer’  
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring creatieve representatie’  
Schatkist ‘Buiten spelen’  

Nodig:  
- Waterpistool (deze kunnen 
bijv. gemaakt worden van lege 
shampooflessen)  
- Kleine gele, rode ballen  
- Of…. plastic bekertjes met 
hierop getekende vlammen 

- Stoepkrijt 


