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Cindy, Onno, Marten, Marieke, Marianne en Jarno

Eline, Amy, Evi, Jasmijn, Sophie, Feije, Jochem, Fleur, Merel, 
Saar, Rosa, Cas, Maud, Levi, Nynke, Jax, Wiebe, Rosa, Lukas, 

Mats, Rune, Dex en Jurre
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EHBO
10 januari

De afgelopen periode zijn de welpen 
bezig geweest met het EHBO insigne. Om 
dit insigne te ontvangen, leren de welpen 
alle belangrijke aspecten van EHBO. 

Om te beginnen hebben we samen 
gekeken wat er allemaal in een EHBO 
koffer hoort te zitten en waar alles voor 
gebruikt wordt. We zijn er achter 
gekomen dat er in een EHBO koffer niet 
alleen maar verband en pleisters zitten, 
maar ook spullen die minder vaak 
worden gebruikt zoals een tekenpen.

Daarnaast hebben we rondgelopen met 
een echte brancard om alvast te oefenen 
voor als er iemand ooit een bot breekt. 
Tot slot hebben we een potje levend 
kwartet gespeeld met de EHBO spullen 
waarover de welpen deze dag geleerd 
hebben.
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EHBO
24 januari

Om nog meer te leren over wat EHBO 
precies inhoud, hebben we in groepjes 
EHBO werkbladen gemaakt met 
meerdere vragen erop. Denk aan vragen 
zoals:

• Wat moet je doen bij een brandwond 
of schaafwond?

• Hoe bel ik 112 en wat moet ik dan 
zeggen?

• Hoe kun je helpen bij een ongeval?

• Hoe leg ik verbandjes aan of plak ik 
pleisters?

Dit zijn allemaal belangrijke onderdelen 
die van pas kunnen komen bij EHBO.
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De grote EHBO 
suggestie show

7 februari

Hoe kunnen we onze EHBO skills op de 
proef stellen zonder dat iemand ook echt 
EHBO nodig heeft? Natuurlijk met DE 
GROTE EHBO SUGGESTIE SHOW. 

De verteller las een stukje verhaal voor 
over een ongeluk. Op het moment van 
het ‘ongeluk’ gingen de lampen uit en 
werd er een spotlight op de verteller 
geschenen. 

Vervolgens moest het publiek vertellen 
hoe de spelers bij de gewonde hun EHBO 
skills konden toepassen. Als er een 
oplossing was verzonnen, gingen de 
lampen weer aan en speelde het verhaal 
zich verder af. Als het een goede 
oplossing was, liep het verhaal goed af. 
Zo niet, dan keken we samen naar de 
goede oplossing.

Verder hebben we geoefend met het 
bellen van 112. Er werd bijvoorbeeld 
gedaan alsof iemand van zijn fiets afviel 
en zijn been had gebroken. De welpen 
deden hierna alsof ze naar 112 belden en 
vertelden wat voor hulpdienst ze nodig 
hadden. Vervolgens werd hen verteld wat 
ze het beste kunnen doen om hulp te 
bieden aan de gewonde persoon. 

Elke welp heeft uiteindelijk het EHBO 
insigne dubbel en dwars verdiend. Ze 
weten nu allemaal wat ze moeten doen 
bij een ongeluk!
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