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Nieuwsbegrip Extra over Big Hero 6 en EHBO 
tekst niveau AA 

 

Helden die helpen 
 
Wat doe jij als iemand valt?  1 
Weet je hoe je dan moet helpen? 2 
Of heb je geen idee?  3 
Ken je de helden van Big Hero 6? 4 
Zij helpen iedereen. 5 
En jij kunt dat ook leren met de nieuwe lessen. 6 
 
Big Hero 6: de serie 7 
Ken je de serie Big Hero 6? 8 
De serie gaat over 6 helden.  9 
Big Hero 6 bestaat uit:  10 
De slimme Hiro Hamada van 14 jaar.  11 
En zijn lieve hulprobot Baymax. 12 
En hun vrienden Wasabi, Honey Lemon, Go Go en Fred. 13 
 
Het Rode Kruis 14 
Het Rode Kruis helpt ook mensen.   15 
Net als de helden van Big Hero 6.  16 
Het Rode Kruis helpt overal in de wereld.   17 
Het Rode Kruis zorgt ook voor mensen bij een grote ramp.  18 
Zoals bij een aardbeving.  19 
Maar het Rode Kruis helpt ook bij een klein ongeluk.  20 
Zoals iemand die valt bij het sporten.  21 
 
Lessen EHBO 22 
Het Rode Kruis wil dat jij ook mensen kunt helpen.  23 
Het Rode Kruis heeft daarom lessen gemaakt.  24 
Het zijn lessen over EHBO.   25 
EHBO is Eerste Hulp Bij Ongelukken.  26 
In die lessen leer je hoe je moet helpen. 27 
Valt iemand van zijn fiets?  28 
Of stapt iemand op het strand in het glas? 29 
In de lessen leer je dan wat je moet doen.   30 
 
EHBO en Big Hero 6 31 
Helpen is soms best een beetje eng. 32 
Maar het is wel goed om te helpen.  33 
En de lessen EHBO zijn nu super leuk. 34 
Want in de lessen ontmoet je de helden van Big Hero 6. 35 
En je kunt de helden ook op de televisie zien. 36 
Elke zaterdag om 10 over 9 in de ochtend op Disney Channel. 37 
Ga jij ook kijken en helpen?  38 
Bron: www.rodekruis.nl/ehboleerjezo https://www.youtube.com/disneychannelnl  
 
Helden die helpen 
de held = iemand die veel durft en iets bijzonders kan 

De helden van Big Hero 6 
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