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Themabrief Hulpdiensten
Het thema waar we komende
weken aan gaan werken is:
“De hulpdiensten”
Het is voor iedereen weer even wennen, na een
fijne vakantie vol met feestdagen, gaan we met
goede zin weer aan de gang. Wennen omdat je
kind misschien op een ander dagdeel zit of een
andere juf heeft. We hopen dat iedereen weer
snel zijn/haar plekje heeft gevonden.
We nemen even een weekje de tijd om te wennen
aan elkaar en gaan dan volgende week met een
nieuw thema aan de slag. We zullen het vier
weken hebben over de politie, de brandweer en
de ambulance. We lezen en praten over hoe de
brandweerauto, de politieauto en de ambulance
eruit zien en welke geluiden ze maken. We
benoemen hierbij ook de kleuren.
We kijken en praten over wat een politieman ,
een brandweerman en een ambulancebroeder
allemaal doen. We doen een leuk geheugenspel
met kaartjes en met voorwerpen. We lezen ook
het verhaal van de verlamde man die door zijn
vrienden bij Jezus gebracht wordt. En dan, o wat
een wonder, door zijn geloof in Jezus, genezen
wordt.

De woorden die in dit thema geleerd
worden zijn:
de brandweerman
de brandweerauto
de telefoon
de helm
het vuur
het water
blussen
de ambulance
de dokter
het kruis

de politie
de politieauto
het uniform
de politiepet
de bekeuring
de boeven
fluiten
de sirene
de zieke
hard/zacht rijden

De volgende boekjes passen bij het thema
en zijn erg leuk om te lezen:
•
•
•
•
•

De politieman, Liesbeth Slegers
Bedtijd voor boef, Tjibbe Veldkamp
De brandweerman, Liesbeth Slegers
Snuffie en de brand, Dick Bruna
Karel in het ziekenhuis, Liesbeth Slegers

We maken een mooie politiepet, want die past
ons allemaal. Ook een politieboekje met echte
vingerafdrukken, een huis wat in brand staat en
een ambulance.
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Themabrief Hulpdiensten
Dit zijn de liedjes die we zingen
bij dit thema:
Brandweerman
Eén twee drie vier
brandweerman, brandweerman
Eén twee drie vier
kom, de brand is hier.
Neem nu vlug de waterspuit,
spuit het vuur nu snel maar uit.
Eén twee drie vier
kom, de brand is hier!

Hoger dan de blauwe luchten
Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de vader in de Hemel
die van alle kinderen houdt.

Brandweerman
Brandweerman, wat doe jij vandaag?
Branden blussen, branden blussen.
Brandweerman, wat doe jij vandaag?
Branden blussen, dat doe ik zo graag!

Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam
Heer die altijd naar ons luistert
Neem ook dit gebedje aan.
Amen.

Daar komt de politie aan
Op de wijs van Berend Botje
Tatu, tatu daar komt de politie aan
Tatu, tatu hoor je de sirene gaan
Alle mensen aan de kant
Want er is iets aan de hand

AU, AU
Au, au, mijn vinger doet zeer.
Plak maar een pleister, dan voel ik het niet meer!

Tatu, tatu daar komt de politie aan
Tatu, tatu hoor je de sirene gaan
Wat zou daar nu zijn gebeurd?
Wordt er iemand soms bekeurd?

Au, au, mijn been doet zo’n pijn.
Plak maar een pleister en ik voel me weer fijn.

Tatu, tatu daar komt de politie aan
Tatu, tatu hoor je de sirene gaan
Al zijn de boeven nog zo snel
De politie pakt ze wel
Tatu, tatu daar komt de politie aan
Tatu, tatu hoor je de sirene gaan
Later word ik ook agent
Zodat iedereen mij kent!

Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
Kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor de grote en voor de kleine
wil de heer een helper zijn.

Au, au, mijn hoofd doet zo’n au!
Plak maar een pleister en doe het dan heel gauw.

Au, au, mijn hoofd doet zeer.
Plak maar een pleister en mijn arm doet het
weer.
Au, au, ik heb pijn in mijn rug.
Plak maar een pleister en doe het dan heel vlug.
Au, au, Bas’ buik doet zo’n zeer.
Geef maar een kusje en Bas’ buik doet het weer.
Au, au, Bas’ arm doet zo’n pijn.
Geef maar een kusje en Bas voelt zich weer fijn.

Oefent u weer mee? Hartelijke groeten, juf Joke en Hetty

Kijkt u ook eens op de website
www.peuterspeelzaaldetriangel.nl voor foto’s over het thema!
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