Licht in donkere
dagen
Behalve met een aansteker en lucifers zijn er nog meer
mogelijkheden om vuur te maken voor een kampvuur.
Ga samen met de kinderen ontdekken hoe je op een
andere manier het kampvuur kunt aansteken.

Een leuk weetje
voor de kinderen

Wat ga je doen?
Je gaat samen met de kinderen ontdekken hoe je in de
buitenruimte van jullie locatie een kampvuur kunt aansteken.
Bekijk deze link voor meer informatie.

Leeftijd
4 - 8 jaar
8 - 12 jaar

Wat kan je nog meer doen?
Als het kampvuur aan is, kun je gaan koken of brood bakken.
Marshmallows roosteren boven jouw eigengemaakte vuur is
natuurlijk helemaal top.

Tijdsduur
+/- 1 uur

Protocollen omtrent vuur
Een kampvuur maken is leuk en gezellig, maar brengt wel risico’s
met zich mee. Check daarom vooraf welke protocollen er gelden
op jouw locatie en maak duidelijke afspraken met de kinderen.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende regels:
• Vuur wordt alleen onder direct toezicht van een pedagogisch
medewerker gemaakt.
• Het kampvuur wordt nooit onbewaakt achter gelaten.
• Te allen tijde is er minimaal één pedagogisch medewerker bij
het vuur aanwezig.
• Vuur wordt alleen gemaakt in een vuurvaste vuurschaal,
ton of put (een zogenaamde gecontroleerde ruimte). Dit op
minimaal 2 meter afstand van het gebouw, (kap)schuur en
speeltoestellen.
• Er is altijd voldoende water in de buurt om te blussen.
• Blijf op ruime afstand van het vuur zitten. De pedagogisch
medewerker bepaalt deze veilige afstand en spreekt dit
duidelijk af met de kinderen.
• Loop altijd ruim om het vuur heen en loop nooit voor
anderen langs.
• Gooi nooit zonder toestemming van de pedagogisch
medewerker materialen in het vuur.
• Vuur kan ook gebruikt worden om eten te bereiden. De
pedagogisch medewerker geeft duidelijke instructies
hierover. Hou hierbij rekening met alle bovengenoemde
afspraken.

Wist je dat een vlam onderop blauw
is, midden in de vlam wit en rondom
de vlam geel is? Deze kleuren
verschillen door de verschillende
temperaturen van de vlam. Het
blauwe deel van een vlam is het
heetst, daarna het witte deel, en het
gele deel is het minst warm.

Wat heb je nodig?
Emmer water
Hout
Tondel
Firesteel
Staalwol
9 voltbatterij
Vuurboog

Onderwerp en ontwikkeling
Kunst, cultuur en creatief
Sport, spel en beweging
Maatschappij en natuur
Motorische ontwikkeling
Zintuigelijke ontwikkeling
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Taal

Hartje Winter is een initiatief van IVN Natuureducatie en Kinderopvang Humankind

Hartje Winter is een initiatief van IVN Natuureducatie en Kinderopvang Humankind

