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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN HET GRAS IS GROEN

Het boerenleven is zoveel meer dan alleen maar 
genieten van de mooie natuur! Groen leert de fijne 
kneepjes van het vak en gaat alle seizoenen langs. 
Zo leren we gaandeweg waar dat eten op je bord 
eigenlijk vandaan komt...
DONS-docent(en): Nienke

WIE BEN JIJ? DIT BEN IK!
Groen gaat een boek maken dit blok, een boek  
over zichzelf. In het boek komt onder andere je  
mooiste tekening, je grappigste mop en een tekening 
van je eigen huis. En zo leren we de kinderen van 
groep Groen weer een beetje beter kennen.
DONS-docent(en): Nicoline

ALLE GROEPEN
WONDEREN OP WOENSDAG
We beleven op woensdag allemaal gezellige,  
wonderlijke avonturen! Zo beginnen we de middag 
vaak in het gezellige Tosti-land en vertellen we elkaar 
wonderlijke verhalen. We ontdekken de wonderlijke 
wereld rondom de school of dromen lekker weg  
met mooie muziek of een boek.
DONS-docent(en): Juliette & Malwina  

ER WAS EENS...
Groen duikt in de sprookjes en gaat alle bekende 
sprookjes naar eigen hand zetten. Een bange wolf  
en stoer roodkapje, of een lieve heks en een stout 
sneeuwwitje. Of ze allemaal nog lang en gelukkig  
leefden, dat gaan we natuurlijk ook onderzoeken...
DONS-docent(en): Marthe

ALLE GROEPEN
NEED OP FREED IN 
‘E BLAUWE KEET
Met twee Friese juffen heeft de vrijdag natuurlijk een 
Fries tintje. Dat betekent nieuwe Friese woorden leren, 
veel plezier maken, sûkerbôle eten, boekjes lezen of 
lekker strune in de natuur. Need op Freed!
DONS-docent(en): Nienke & Sjoukje

BLAUW MAAR WAAROM DAN?
De kids van Blauw bereiken een leeftijd en fase waarin 
ze dingen niet altijd voor lief nemen. In het blok ‘Maar 
waarom dan?’ gaan we met groep Blauw aan de 
slag met niets minder dan discussiëren! Maar wat is 
een discussie? En waarover kun je eigenlijk allemaal 
discussiëren? Hoe kun je discussiëren en jouw punt 
overbrengen en wat werkt niet zo goed? We gaan met 
elkaar  op ontdekkingsreis en gebruiken o.a. theater 
als middel. Ouders opgelet: dit wordt een interessant 
stukje theater!
DONS-docent(en): Arthur & Tara

SNELLER DAN JE SCHADUW
Hi Haaa! Paarden, lasso’s en sporen aan je  
laarzen. Groep Blauw gaat de prairie op! En  
deze cowboy-avonturen eindigen in een heuse  
spannende western… Hi Haaa!
DONS-docent(en): Juliette & Nienke

DOKTER DORIS WIL EEN MEGAHIT
De grote wetenschapper Dokter Doris, bekend van  
de DONS-cd,  komt naar de BMS. Ze laat de kinderen 
kennismaken met de wondere wereld van de schei- en 
natuurkunde. Er is alleen een probleem Dokter Doris 
wil volgend jaar weer op de DONS-cd, maar is niet 
goed in het schrijven van liedjes. Hopelijk kunnen de 
kinderen uit groep Blauw haar helpen met het schrijven 
van een Mega-hit.
DONS-docent(en): Juliette & Nicoline

ROOD SONG WRITING
Dit blok worden wij echte Singer Songwriters. Dus  
pakken we een gitaar, pen en papier en schrijven wij 
de mooiste songteksten op. Iedere week kiezen we 
een ander thema, waar iedereen zijn eigen lied over 
mag schrijven. Met de Blokafsluiting houden wij een 
echt DONS Singer Songfestival!
DONS-docent(en): Juliette 

EXPEDITIE DONSISON
Met de grote gymzaal van de Julianaschool gaan  
we dit blok moeilijke en zware uitdagingen tegemoet. 
We zullen Rood & Goud flink uitdagen, zodat ze met 
een voldaan gevoel naar huis gaan. Wat is er leuker 
dan tegen elkaar te strijden voor immuniteit en de 
eerste winnaar te worden van Expedite DONSISON.
DONS-docent(en): Arthur

3,2,1 ACTIE
En nu? Geen idee! Dat mag je zelf bedenken.  
Rood gaat improviseren en leert daarvoor de  
technieken van de pro’s! 
DONS-docent(en): Nienke & Veerle

GOUD SPORT & SPEL
Goud is op de donderdag zonder Rood. Dat betekent 
dat we nog heftigere en uitdagende gym spellen  
kunnen doen. We zullen letterlijk alles uit de kast  
trekken. Kijken wat we allemaal kunnen bedenken en 
uitvoeren. Los van de sportieve spelletjes, zullen we 
ook spelletjes spelen waar je je hersenen voor  
nodig hebt, zoals Maffia. Goud gaat hiervoor leren 
debatteren, waardoor ze nog betere Maffia spelers 
zullen worden. 
DONS-docent(en): Arthur
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