
Smokey ziet de vlam in de pan.
Hij doet de deur dicht. Blijf uit de rook! 

Ga snel naar buiten. Bel 112.
Wat vertel je aan centralist Smokey?

De centralist alarmeert de brandweer.
De auto rijdt rond de rotonde.

Op welk huisnummer is de brand?
Wachten duurt lang. De brand is al groot. 

De brandweer blust de brand met een speciaal pak aan.
Brand is niet leuk!

GROEPSOPDRACHT:
Smokey ligt te slapen. In zijn droom ontdekt hij een brand. 

Wat doet Smokey? Waarom doet hij dat? 
Maak van de plaatjes op het bord een verhaal. 

Wat is de juiste volgorde? 

Verplaats de brandweer-bot in de juiste volgorde over het bord.

www.brandveiligheidthuis.nl

- Lees de zin

- Verplaats de brandweer-bot naar 
het juiste plaatje

- Klik op de X knop 

- Lees de volgende zin

- Verplaats de brandweer-bot naar 
dat plaatje

- Ga zo door tot de laatste zin

Smokey ziet brand!

Smokey ziet brand!

Lees het verhaal op de achterkant.



Voorlezen en toelichting “Smokey ziet brand!”

SNUF SNUF wat ruikt Smokey neus voor geur?
Wat ziet Smokey achter de keukendeur?
Smokey ziet de vlam in de pan. 
Hij blaft zo hard hij kan.
Als je brand ontdekt waarschuw dan altijd een volwassene in de buurt. papa, mama, juf, opa etc.
Terwijl Smokey de deur gauw dicht doet, 
zegt hij waar iedereen heen moet.
Maar pas op! Struikel niet,
over het skateboard en de knikkers die je ziet.
Met gesloten binnendeuren kan de brand en de rook niet het hele huis door gaan. 
Obstakels in de vluchtroute zorgen ervoor dat je niet snel kunt vluchten.
De rookmelder in de gang maakt een piepend geluid
dat betekent: ga snel het huis uit!
Smokey zegt, “Rook is erg ongezond.”
Ga kruipen. Blijf laag bij de grond.”
Hij neemt de mensen uit het huis mee.
Veilig buiten belt papa het alarmnummer 112.
Rook gaat omhoog. De rookmelder aan het plafond geeft snel alarm. Blijf uit de rook: ga kruipen. 
Daar is de temperatuur lager en is meer zicht. Bel het alarmnummer zodra je veilig buiten bent.
“Met de meldkamer. Van WIE wilt u hulp mevrouw of meneer?
Van de politie, de ambulance of de brandweer?
WAAR is de plek waar de hulp naar toe moet?
WAT is er gebeurd? WAAROM met spoed? 
WACHT u even, blijf aan de lijn
Ik waarschuw de hulpdiensten die zo snel mogelijk bij u zijn!”
De centralist van de meldkamer stelt allemaal vragen. Beantwoord deze 5 W-vragen. WAAR: pro-
vincie, plaats, straat, huisnummer.  112 bel je alléén als het met spoed hulp nodig is. 
Met zwaailicht en sirene rijdt de brandweer door de straat.
Zorg dat je snel aan de kant gaat!
De straten zijn smal. Er zijn drempels en rotondes onderweg.
Wat duurt het lang voordat de brandweer er kan zijn, zeg!
De brandweer mag met zwaailicht en sirene ook door rood licht rijden. Blijf aan de kant staan als 
ze er aan komen. Hoe snel de brandweer ook rijdt, het duurt altijd erg lang voordat de brandweer 

ter plaatse is.
De brand is al groot, er komt veel vuur en rook het huis uit.
Gelukkig is daar de brandweer met de tankautospuit.
De brandweermensen hebben speciale pakken aan
omdat ze zo dicht bij de rook staan.
Ze hebben een masker voor het gezicht en een fles schone lucht op de rug.
Nu kunnen ze veilig gaan blussen. Ze maken het vuur uit, heel vlug!
Vuur is heet. Gewone kleding kan snel branden. Kom daarom niet te dicht bij het vuur met gewone 
kleding. De brandweer moet wel dicht bij het vuur en de rook. Daarom hebben ze veiligheidskle-
ding aan.

De mensen huilen van verdriet. Brand is niet leuk. Nee, helemaal niet!
Brand maakt veel kapot. Dat vindt niemand leuk. Weet jij hoe je er voor kunt zorgen dat je géén 
brand (vlam in de pan) krijgt? Op het eten blijven letten tijdens het koken.


