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VOOR METHODIEK 1

25 x de Fotoroman Brand!

+

Brand! Brand!

VOOR METHODIEK je2 Stoken met 98 kaarten
+

5 x het kaartspel Vuurt

VOOR METHODIEK 3eltjes:

Vijf zakjes met vijf pane
– ‘Auto’ – ‘School’ –
‘Woning’ – ‘Appartement’
ntenspel Vluchten.
‘Kerstboom’ voor het pre

+

VOOR METHODIEK 3
+
+

5 x spelbord Auw!
5 x zakje met:
+ 5 profielkaarten
+ 5 pionnen
+ 38 vraagkaarten
+ 15 Doen!kaartjes
+ 1 dobbelsteen
+ 1 zandloper
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eidscontract (pdf)

+ Checklist/Brandvd!eilBrighand! Brand! (pdf) – methodiek 1
+ Werkblaadje Branchten (pdf) – methodiek 3
+ Werkblaadjes Vlu entatie ‘Brandwonden’
+ Powerpointpres ormatie
+

– Achtergrondinf
Handleiding

leerlingen
wat blijft bij de leerlingen
en/of in de klas? diploma
brandweerhulp
Hierbij verklaart Boris Brandweerman dat
_______________________________________________________________________________________________________________________

uit klas/groep

______________________________________________

heeft volbracht

| Openbaar Bestuur

project

vrij van zegel

met succes alle opdrachten van het
en goed weet hoe je brand en brandwonden
brandwonden kan

brandkaart

i 22 | 2018 Antwerpen

voorkomen.

| KKoningin
oningin Elisabethle

van _________________

| Provinciegriffier

Een Brandkaart voor elke leerling,
een Diploma Brandweerhulp voor elke leerling,
1 poster met op de voorkant de oproep tot
brandweerhulp en op de achterzijde de
geïllustreerde vuurdriehoek.

kaartspel ‘vuurtje stoken’
gespeeld.

VV.U.:
.U.: Dann
Dannyy Toelen
Toelen

+
+
+

Het prentenspel ‘vluchten’
gespeeld.
20 min.

Het bordspel ‘auw’ gespeeld.

lauw
water ->

Speel niet met vuur, voorkom brand én brandwonden!

brandveiligheidscontract
voor thuis afgesloten.
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ld én helper
Je staat klaar bij gev
aar
erk en sp
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Je ziet er sexy uitefin
een brandweerpak!!

Je bent st

Speel niet me
t
doe mee met vuur,
‘Br
en haal je dip and! Brand! Brand!’
loma van Bra
ndweerhulp

2de graad

Proficiat! Je hebt de cursus ‘Brand! Brand! Brand!’ goed gevolgd.
Je verdient het diploma van brandweerhulp!
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