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2.

Inleiding

Wat is Bubble Roadshow De Wasstraat?
Om infectieziekten bij basisschoolkinderen te voorkomen, is het belangrijk om kinderen al
op jonge leeftijd voor te lichten over het nut van handen wassen. GGD West-Brabant heeft
daarom de interactieve methode de Wasstraat ontwikkeld. De Wasstraat is makkelijk om
uit te voeren. Kinderen leren spelenderwijs over het nut en de verschillende stappen van
handen wassen.
Na de wasstraat
Om de bewustwording van de kinderen te bevorderen is een vervolgtraject ontwikkeld dat
docenten in de onderbouw in de klas kunnen uitvoeren na het evenement De Wasstraat op
school.
Gedurende 5 weken worden de kinderen doormiddel van korte filmpjes aan het handen
wassen herinnerd. Om ook de kinderen erover na te laten denken dat handen wassen niet
alleen op school van belang is, maar ook thuis willen we het ook doortrekken naar de
thuissituatie.
De acties vindt u stapsgewijs op de volgende pagina’s.
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1.

Week 1 – ‘Handen wassen na naar de wc te zijn geweest’

Slogan van de week:
“Als je naar de wc bent geweest, is handen wassen echt een feest”

Stap 1: In de klas
Kijk naar de film van week 1

https://www.youtube.com/watch?v=_B_1fgI30OU

Stap 2: Informatie en instructie aan de kinderen
•

Deze week kijken we naar film 1

•

Jullie krijgen 2 blaadjes mee:
o

1 om de namen van je ouders, jezelf en je broertje(s) of zusje(s) op in te
vullen

o
•

1 vel met stickers

Als jij of je broertje(s) of zusje(s) er deze week aan denkt aan denkt de handen te
wassen nadat je naar de wc bent geweest, dan kun je een sticker plakken achter de
naam.

Stap 3: Mailen naar ouders
De zin van week 1 mailen naar de ouders

Optioneel
De docent kan eventueel de handen was-activiteiten van de kinderen thuis in de klas
bespreken.
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2.

Week 2 – ‘Handen wassen voor het eten’

Slogan van de week:
“Zorg voordat je spaghetti eet, dat je handen wassen niet vergeet!”

Stap 1: In de klas
Kijk naar de film van week 2

https://www.youtube.com/watch?v=G9NxrAQw-Gc

Stap 2: Informatie en instructie aan de kinderen
•

Deze week kijken we naar film 2

•

Als jij of je broertje(s) of zusje(s) er deze week aan denkt de handen te wassen
voor het eten, dan kun je een sticker plakken achter de naam.

Stap 3: Mailen naar ouders
De zin van week 2 mailen naar de ouders

Optioneel
De docent kan eventueel de handen was-activiteiten van de kinderen thuis in de klas
bespreken.
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3.

Week 3 – ‘Handen wassen na het aaien of spelen met dieren’

Slogan van de week:
“Aai je een hond of kat, maak daarna je handen nat”

Stap 1: In de klas
Kijk naar de film van week 3

https://www.youtube.com/watch?v=uIVFsYgX4Jk

Stap 2: Informatie en instructie aan de kinderen
•

Deze week kijken we naar film 3

•

Als jij of je broertje(s) of zusje(s) er deze week aan denkt de handen te wassen na
het spelen met dieren, dan kun je een sticker plakken achter de naam.

Stap 3: Mailen naar ouders
De zin van week 3 mailen naar de ouders

Optioneel
De docent kan eventueel de handen was-activiteiten van de kinderen thuis in de klas
bespreken.
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4.

Week 4 – ‘Handen wassen na hoesten of niezen’

Slogan van de week:
“Ook na een nies, zijn je handen vies”
“Bubbels in je neus, je handen wassen heus”

Stap 1: In de klas
Kijk naar de film van week 4

https://www.youtube.com/watch?v=6AQDlpO2LSc

Stap 2: Informatie en instructie aan de kinderen
•

Deze week kijken we naar film 4

•

Als jij of je broertje(s) of zusje(s) er deze week aan denkt de handen te wassen
nadat je in je hand hebt geniest of gehoest, dan kun je een sticker plakken achter
de naam.

Stap 3: Mailen naar ouders
De zin van week 4 mailen naar de ouders

Optioneel
De docent kan eventueel de handen was-activiteiten van de kinderen thuis in de klas
bespreken.
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5.

Week 5 – ‘Handen wassen na buiten spelen’

Slogan van de week:
“Een beetje gras, een beetje zand, pak snel wat zeep en water.
Zeep en water is voor nu, niet voor later”

Stap 1: In de klas
Kijk naar de film van week 5

https://www.youtube.com/watch?v=lie0hCJ544A

Stap 2: Informatie en instructie aan de kinderen
•

Deze week kijken we naar film 5

•

Als jij of je broertje(s) of zusje(s) er deze week aan denkt de handen te wassen na
het buiten spelen, dan kun je een sticker plakken achter de naam.

Stap 3: Mailen naar ouders
De zin van week 5 mailen naar de ouders

Optioneel
De docent kan eventueel de handen was-activiteiten van de kinderen thuis in de klas
bespreken.
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