
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste leerkrachten, 

 

Door het COVID-19 virus moeten we ons werk allemaal op een andere wijze doen. De brandweer 

voorlichting geven in de klas, dat kan nu even niet. Maar wat missen wij het enthousiasme van de 

kinderen.  

Omdat we nu niet fysiek op school kunnen komen, hebben we een digitale manier gevonden. 

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel! 

Er is een lesmethode die zowel in de klas als thuis, samen met de huisgenoten, opgepakt kan 

worden: het Brandwee®tje. Elk onderwerp kan apart opgepakt worden, in ieders eigen tempo op elk 

moment. Zo is er toch aandacht voor Brandveiligheid thuis. 

 

Het Brandwee®tje is een raadsel. Vanaf 18 mei 2020 tot het einde van dit schooljaar staan de 

raadsels op de site van Brandweer Nederland. We begrijpen het als u in deze tijd dat de kinderen net 

weer naar school gaan geen tijd hebt om aandacht te geven aan brandveiligheid. U kunt het ook als 

tip meegeven aan de kinderen om thuis de Brandwee®tje’s op te lossen, wellicht samen met de 

huisgenoten. 

De raadsels en antwoorden staan op de website van de brandweer: 

https://www.brandweer.nl/voor-de-jeugd/brandweetje-van-de-dag .  
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De brandwee®tjes voor de midden en bovenbouw worden iedere week gedeeld, volgens 

onderstaand schema, via de sociale media facebook. Op de website staan korte filmpjes waarin de 

brandweer het raadsel vertelt. Als leerkracht van de midden en bovenbouw kun je deze raadsels via 

de filmpjes aan de leerlingen voorleggen. Voor de onderbouw worden ook een aantal raadsels 

uitgewerkt. Deze worden op de website geplaatst zodra ze klaar zijn.  

 

Schema 

Datum Brandwee®tje Doelgroep* 

18 mei MB 1        Je zet dit stop met een deksel erop 5 t/m 8 

25 mei MB 2         Ik laat je niet stikken 5 t/m 8 

 2 juni MB 3        Je hebt hier maar 3 minuten voor 5 t/m 8 

 8 juni MB 4         Ik laat me niet verrassen 5 t/m 8 

15 juni MB 5         Hoor je me wel? 5 t/m 8 

22 juni MB 6         Ik zie, ik zie, de uitgang niet 5 t/m 8 

 

Les van de brandweer 

We merken, horen en ervaren dat onze lessen in de klas effect hebben, daar doen we het voor. De 

kinderen zijn onze speurneuzen om de kans op brand te verkleinen. Zodat er genoeg goed werkende 

rookmelders in huis zijn om de brand snel te ontdekken en dat de kinderen samen met de 

huisgenoten een vluchtplan maken.  

 

We hopen dat het Brandwee®tje met net zoveel enthousiasme wordt ontvangen als het lespakket 

‘Brandweer op School’ en de voorlichtingen die door de brandweer zelf op school gegeven worden. 

Je reacties zijn dan ook van harte welkom. Wie weet kunnen we ze standaard aan het lespakket 

toevoegen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten Kiers 

Teamleider Brandveilig Leven 

 

 

 

 

 

 

 

 


