
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL AVONTUREN IN DE AVONDUREN

Dag en nacht maken we allemaal dingen mee.  
Deze verhalen gaan groep Geel en Blauw omtoveren 
tot een fantasieverhaal. Een avontuur dat alleen kan 
voorkomen in de avonduren. Een spannend blok! 
DONS-docent(en): Kirsty & Nilay

GRETIGE GERARD EN HET 
SNOEPJES PARADIJS
Gretige Gerard houdt erg van snoepjes, vandaar  
dat hij op zoek gaat naar het snoepjes paradijs.  
Groep Geel kan hem daarbij vast helpen, maar Gerard 
vindt delen wel lastig en wil alles voor zichzelf houden. 
Kunnen wij hem daarbij soms ook wat leren?
DONS-docent(en): Bart & Totti

ALLE GROEPEN
Op woensdag is DONS 4 gesloten.

DONZIGE VERHALEN
Je maakt het open en er springen letters, grappige, 
spannende en mooie verhalen op je af. Ra Ra wat zou 
het zijn? Het is natuurlijk het DONS Verhalenboek. Al 
die prachtige verhalen van DONS-juffen en -meesters, 
gebundeld in één boek. Elke week lezen we een verhaal 
uit het boek en doen we daar iets leuks mee!
DONS-docent(en): Elfi & Totti

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): Bart & Nilay

BLAUW POKÉDONS
Op dinsdag stapt groep Blauw in de wereld van 
Pokémon. Samen gaan we deze wereld werkelijkheid 
laten worden. Van Pokémon vangen en trainen tot aan 
gevechten. Wie traint zijn Pokémon het best? En wie 
ontwerpt de sterkste, slimste of misschien wel mooiste 
Pokémon? Op avontuur met Ash Ketchum, wie weet 
komt ‘ie nog even langs.
DONS-docent(en): Edwin

ROOD ESCAPE ROOMS!
Kan jij ontsnappen? Ben jij goed in puzzels oplossen, 
ben je sterk, slim en kan je goed samenwerken? 
Misschien kan je goed luisteren of juist hard rennen. 
Hoe dan ook: we hebben je nodig om te ontsnappen! 
Met als spectaculaire afsluiting: een escape room van 
Rood & Goud!
DONS-docent(en): Bart

DE REDACTIE
Elke dinsdag verandert het lokaal in de redactie van 
ons eigen DONS-magazine! Wij zullen ons verdelen en 
specialiseren in verschillende rubrieken. We krijgen te 
maken met interviewtechnieken, deadlines, vooronder-
zoek, verdieping, de eindredactie en nog veel meer. De 
Redactie van Rood & Goud kan je straks alles vertellen 
over het maken van een zelf bedacht en zelf uitge-
bracht magazine. 
DONS-docent(en): Myra & Wies

LEVEND GAMEN
Gamen zonder computer! Van levend stratego tot  
levend pacman. We doen allerlei computerspellen  
na in de gymzaal, want zeg nou zelf: het is toch veel 
leuker om in de computer te zitten dan erachter?
DONS-docent(en): Bart

GOUD OLYMPISCHE SPELEN
De oude Grieken, het Olympisch vuur, de zomerspelen,  
de winterspelen, oude sporten, nieuwe sporten,  
misschien een plekje op ‘t podium en natuurlijk heel 
veel medailles. Blauw gaat op maandag een reis  
maken door de geschiedenis van de sport. Aan de 
slag met het oudste sportevenement ter wereld en 
natuurlijk ook zelf lekker veel sporten. 
DONS-docent(en): Edwin & Jelle 

EEN REIS OM DE WERELD 
Blauw gaat op wereldreis! Iedere week stappen  
we in het vliegtuig en landen we in een ander land. 
Van Afrika tot de Noordpool. We maken kennis met 
verschillende culturen en dansen en spelen de  
wereld over.
DONS-docent(en): Eva & Sayonara

MAAR DAT KUNNEN WIJ OOK!
Een bekende uitspraak van DONS-kinderen is: ‘maar 
dat kunnen wij ook!’ En dat is precies wat wij dit blok 
gaan uitzoeken. Want is het nou wel zo makkelijk te 
schilderen als Picasso, te boetseren als Rodin en te 
tekenen als Escher?
DONS-docent(en): Carlijn
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