
 
 

 

 

Woensdagen bij DONS 

September 2017 
 

Op de woensdagen komen de kinderen van DONS 1 en 2 samen op DONS 1, Dongeschool. 

Zij blijven in hun eigen kleurgroep. 

 

Voor DONS 3 en 4 geldt dat er op woensdag opvang wordt verzorgd vanaf 10 kinderen. Op 

het moment zijn er geen aanmeldingen voor de woensdag op deze locaties. Als er wel 

genoeg aanmeldingen zijn komen de kinderen van DONS 3 en 4 samen op DONS 4, 

Olympiaschool. 

Bij DONS 5 worden er op het moment 6 kinderen opgevangen op de woensdag. 

Vanwege de relatief lage opkomst op deze lange opvangdag voegen wij wekelijks 

kleurgroepen samen. We spreken dan van centrale opvang. We verblijven vooral in de 

Speelzaal. Hier is ruimte en de mogelijkheid om vrij te spelen, om activiteiten aan te bieden 

en om te eten en te drinken. Mocht er voor een activiteit meer bewegingsruimte nodig zijn, 

dan staat tot 18.00 uur de Grote Gymzaal tot onze beschikking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vrijdagen bij DONS 

September 2017 
 

DONS 1 

Vanwege de relatief lage opkomst op deze dag, voegen wij wekelijks kleurgroepen samen. 

De groepen Groen, Geel en Oranje vormen samen de jongsten en staan onder begeleiding 

van een DONS-docent. Groep Blauw wordt met Paars en Rood samengevoegd. Deze 

samengevoegde groep heeft twee DONS-docenten. Groep Goud wordt niet samengevoegd 

en heeft één DONS-docent.  

DONS 2 

Vanwege de relatief lage opkomst op deze dag, voegen wij wekelijks kleurgroepen samen. 

De groepen Groen & Oranje worden samengevoegd en staan onder begeleiding van één 

DONS-docent. De groepen Blauw, Paars, Rood & Goud worden samengevoegd en staan 

onder begeleiding van twee DONS-docenten. 

 
DONS 3 

Vanwege de relatief lage opkomst op deze dag, voegen wij wekelijks kleurgroepen samen. 

De groepen Groen, Geel en Oranje worden samengevoegd en staan onder begeleiding van 

twee DONS-docenten. De groepen Blauw & Paars worden samengevoegd en staan onder 

begeleiding van twee DONS-docenten. De groepen Rood & Goud worden samengevoegd en 

staan onder begeleiding van twee DONS-docenten. 

 
DONS 4 

Vanwege de relatief lage opkomst op deze dag, voegen wij wekelijks kleurgroepen samen. 

De groepen Geel, Blauw & Rood vormen samen de vrijdaggroep. Deze groep staat onder 

begeleiding van twee DONS-docenten. 

 

DONS 5 

Vanwege de relatief lage opkomst op deze dag, voegen wij wekelijks kleurgroepen samen. 

De groepen Groen, Blauw & Rood & Goud vormen samen de vrijdaggroep. Deze groep staat 

onder begeleiding van twee DONS-docenten. 

 


