
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL JUNGLE

Daar komt Jefta, de broer van Tarzan. Ook opgegroeid 
in de jungle, maar bij Geel om te leren wat je moet 
met een stoel en hoe je moet eten met mes en vork. 
Zo hoopt hij indruk te maken om Janine. hij leert ons 
slingeren als een aap, rennen over hindernissen.
DONS-docent(en): Bart

REIS ROND DE WERELD
De wereld rond met 4/5 -jarige. Van de noordpool  
tot de Cariben, Geel gaat de hele wereld rond. Dat 
wordt klimmen in de Himalaya en op een kameel in  
de woestijn rijden. 
DONS-docent(en): Neeltje

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

RUPSJES NOOITGENOEG
Geel maakt deze periode kennis met Rupsje Nooit- 
genoeg en zijn familie. Heeft hij die dan? Jazeker! Het 
is een bonte verzameling rupsen, met allen hun eigen 
hobby. Van eten, puzzelen, dansen, glijbaansjezen tot 
boomknuffelen. Een dolle rupsenboel!
DONS-docent(en): Cyrelle

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): Neeltje & Nilay

BLAUW BLAUW EN ORANJE
MAAKT DAT GELUID?
De avond dat Max zonder eten naar bed wordt  
gestuurd, groeit er een bos in zijn kamer. De zee  
komt aanrollen en Max gaat op weg naar het eiland 
waar de Maximonsters wonen. Hij is niet bang, hij  
temt de Maximonsters door diep in hun gele ogen te 
kijken. Geel gaat dit blok van het verhaal MAX EN DE  
MAXIMONSTERS (door Maurice Sendak) een  
luisterverhaal maken! Hoe klinkt de zee? Hoe klinkt  
een monster? 
DONS-docent(en): Jantien

BLAUW EN ORANJE
DINOAVONTUUR
Dinosauriers, ze bestaan al laaaang niet meer, maar 
toch blijven ze super interessant! Zo interessant dat  
wij er het hele blok mee gaan vullen! Welke soorten zijn 
er allemaal? Eten ze allemaal vlees? Waren ze allemaal 
gevaarlijk? Hoe groot waren ze eigenlijk? Kunnen we 
zelf een Dino na spelen? En welke zou je dan zijn?  
Hoe scherp is een Dinotand? En zouden er ook Dino 
botten begraven zijn in de zandbak? Wij zoeken het 
uit, wij gaan op DinoAvontuur!
DONS-docent(en): Edwin & Wies

BLAUW EN ORANHE
ZEILKAMP
Schip ahoy! Alle zeilen bij! Man over boord! Hou je  
vast want we gaan zeilen. Niet op een boot, helaas. 
Maar wel met een zeil. Huh? Ja! Een groot wit zeil  
dat niet alleen de wind vangt maar ook de zee zelf 
wordt, of de boot, of een eiland of... Vanuit onze  
fantasie gaan we fysiek met het zeil aan de slag en 
maken zo een wereldreis. 
DONS-docent(en): Hedwig & Neeltje

ORANJE

ROOD ROOD EN GOUD
ABORIGINAL ART
Helemaal uit het verre Australië, aboriginal art.  
Rood en Goud gaan aan de slag met deze actieve 
vorm van kunst maken! Een blok vol ontdekkingen,  
we gaan er helemaal in down under. Dat is toch  
(ab)original.
DONS-docent(en): Neeltje

ROOD EN GOUD
SLOPEN
‘Pas op, straks gaat het stuk!’ Dat is dit blok  
precies de bedoeling! Rood en Goud komen eraan  
en maken alles kapot. Heel precies iets uit elkaar 
schroeven of losgaan met een hamer. Wij ontdekken 
dagelijkse spullen op een hele andere manier. 
DONS-docent(en): Bart & Myra

ROOD EN GOUD
KEUZECURSUS
Rood en Goud mogen kiezen dit blok! Verschijnen  
in een heuse detective of een snelcursus kunstenaar. 
Het kan allemaal dit blok!
DONS-docent(en): Bart & Wies

GOUD
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018 - DONS 4

BLOKAFSLUITING!
IN WEEK 25,  

VAN 18 T/M 22 JUNI  
VAN 17:15 UUR TOT 17:45 UUR.

BLOK 4
VAN 23 APRIL  
T/M 22 JUNI


