
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL HOOFD, SCHOUDERS, KNIEËN, TEEN

Wauw, wat hebben we toch een fantastisch lichaam! 
Maar waar zit wat eigenlijk? Wat is je schoot en wat 
heb je aan een oorlel? Ontdek je linker kleine teen,  
met heel veel spellen in de gymzaal!
DONS-docent(en): Bart

DE GRUFFALO 
Het verhaal van De Gruffalo is bij vele kinderen bekend. 
In dit blok maakt Geel kennis met de mooie muziek 
van René Aubry die voor dit verhaal is gemaakt. Hierbij 
ontdekken we wat voor bijzondere dansbewegingen 
die gekke Gruffalo en de dieren uit het bos allemaal 
kunnen! 
DONS-docent(en): Kirsty 

ALLE GROEPEN
WONSDAG!
Op woensdag breken we de week en alles wordt uit  
de kast getrokken! Niets is te gek op de WONSdag! 

Eerst lunchen we lekker samen en daarna is er volop 
tijd om buiten te genieten van het zonnetje, binnen 
spelletjes te spelen, toneelstukken te maken,  
te knutselen of gewoon lekker te chillen…
DONS-docent(en): Bart & Jessica

FLESSENPOST
Geel ontvangt een mysterieuze brief in een fles.  
De brief is geschreven door Dido. Hij woont al heel  
lang op een eiland en schrijft ons prachtige verhalen 
over wat hij allemaal meemaakt. Een blok vol met 
avonturen!
DONS-docent(en): Elfi

ALLE GROEPEN
REUZE VEEL KEUZE
Op vrijdag mag je elke week opnieuw kiezen wat  
je wilt gaan doen.

Wil je knutselen, een heerlijk spel spelen in de gymzaal 
of op het schoolplein of misschien wil je rustig even 
bijkomen van de week met een boekje in een hoekje? 
Op vrijdag is er Reuze veel Keuze!
DONS-docent(en): Hedwig & Jessica

BLAUW BLAUW EN ORANJE
HOOFD, SCHOUDERS, KNIEËN, TEEN
Wauw, wat hebben we toch een fantastisch lichaam! 
Maar waar zit wat eigenlijk? Wat is je schoot en wat 
heb je aan een oorlel? Ontdek je linker kleine teen,  
met heel veel spellen in de gymzaal!
DONS-docent(en): Molly

BLAUW EN ORANJE
DE TOVERACADEMIE
Tovenaars met lange baarden, punthoeden, grote 
neuzen en moeilijke spreuken, Blauw & Oranje staan 
voor een uitdaging tijdens dit blok. Toverspreuken, 
toversoep en misschien zelfs wel bezemsteel vliegen! 
Dat wordt spannend!
DONS-docent(en): Malwina & Veerle

BLAUW EN ORANHE
HET GROTE ONBEKENDE
Op donderdag duiken de kinderen van Blauw en 
Oranje in de wereld van de planeten. Via verschillende 
disciplines onderzoeken ze het ongrijpbare; grootse; 
overweldigende en fantastische universum achter  
de sterren. Door een naïeve ruimtevaarder te helpen 
met haar reis, leren we elke week een beetje meer  
over het grote onbekende!
DONS-docent(en): Bart & Cyrelle

ORANJE

ROOD ROOD EN GOUD
PODCAST MAADAG
Pod-wat? Podcast! Om maandag gaan we allemaal 
werken aan een eigen Podcast-verhaal! Een verhaal 
dat we gaan delen met anderen, maar hoe vertel je 
nou eigenlijk góéd een verhaal? Hoe kan je het  
spannend maken en hoe zorg je ervoor dat de  
luisteraars aan je lippen blijven hangen? En wat wil  
jij nou écht graag vertellen?
DONS-docent(en): Jantien

ROOD EN GOUD
WIE IS DE MOL? 
Wie is de mol? Wie is kandidaat? Wie zorgt voor geld 
in de pot en wie laat de opdrachten mislukken?  
Wie lost het mysterie op en maakt de test het beste? 
Wie wint het blok en ontmaskert de mol? Een  
spannende klassieker keert terug op de dinsdag. 
Wie… is… de mol…? 
DONS-docent(en): Bart & Molly

ROOD EN GOUD
HORROR AAN EEN TOUWTJE
Rood is als bloed en Goud is oud genoeg voor  
een beetje griezelen… We verzinnen zelf korte  
horrorverhalen en brengen deze tot leven in een  
zelfgemaakt marionettentheater. 
DONS-docent(en): Hedwig & Malwina

GOUD
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018 - DONS 4

BLOKAFSLUITING!
19 NOVEMBER T/M  

23 NOVEMBER
VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 1
VAN 17 SEPTEMBER  
T/M 23 NOVEMBER


