BLOK 4

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022 - DONS 3
Maandag

Dinsdag

DE EFTELING GEKKIES
Hoe is het om naast de Efteling te wonen? Zo dichtbij
dat je s’nachts via de tuin stiekem het sprookjesbos in
kunt sneaken. De sprookjesfiguren komen dan tot leven.
De wolf gaat op bezoek bij Roodkapje. Doornroosje
is dansend op zoek naar koffie en Joris & zijn draak
zingen uit volle borst. Durft Wit ook mee te gaan?
DONS-docent(en): Kaily & Talitha

KNUFFELS ONTWERPEN
Knuffels! Wie kan er nou zonder? Nou, wij niet!
En stel je voor dat je je eigen unieke er-is-er-maar-éénOp woensdag is DONS 3 gesloten.
van-op-de-wereld knuffel zou kunnen hebben?
In dit blok gaat groep wit hun eigen knuffel ontwerpen,
maken en natuurlijk keihard knuffelen!
DONS-docent(en): Elodie

DE KANEELMONSTERS
HELP! De kaneelmonsters zijn DONS binnengedrongen.
De juffen zijn opeens heel allergisch voor alles waar
kaneel in zit, terwijl ze kaneel het allerliefste eten. Op
hun ijs, koffie, yoghurt, appeltaart en zelfs op de sperzieboontjes. GROOT VERDRIET! Lukt het Wit om een
vaccin te maken en de juffen weer beter te maken?
DONS-docent(en): Kaily & Talitha

GROEN

KLEINE BEESTJES
Beestjes, je kent ze wel of toch niet? Ze wonen
namelijk niet alleen boven, maar ook onder de grond.
Sommige kun je zien met je blote oog en anderen
alleen door een vergrootglas. Groen gaat ontdekken
wat er allemaal kruipt, sluipt en groeit onder onze
voeten...
DONS-docent(en): Hanna & Jilke

1001 NACHT
Er was eens een wereld van magie, mysterie en
woestijnen Sherazade neemt Groen mee de 1001
nachten in. Avonturen op vliegende tapijten en
toverdrankjes die niet kleurrijker kunnen. Wij gaan dit
blok eens kijken wat er allemaal te beleven valt in deze
magische wereld.
DONS-docent(en): Naré & Talitha

PARCOURS!
Elke week manoeuvreert Groen zich door een nieuw
parcours! Slingerend door de school, ondersteboven
op het plein en kruipend door de takken in het park.
Kun jij alle levels volbrengen?
DONS-docent(en): Elodie & Jeroen

GEEL

RANGER/PADVINDER
Geel en Oranje duiken in de wereld van de padvinders.
Welke planten zijn er allemaal en hoe leg je een
bepaalde knoop? Wat zijn goede daden? Zullen
we die samen doen en misschien worden we dan
op z’n padvinders beloond!
DONS-docent(en): Eva & Jeroen

G
Grappig, Giraf, Gyros, Gek, Graafmachine en natuurlijk
Geel. Dit Gehele blok Gaat alles Grotendeels om de
letter G. Bij Groep Geel Gaat er Geen week voorbij
zonder een Goede G activiteit. We krijgen er Geen
Genoeg van! Ggggggroetjes!
DONS-docent(en): Jilke & Melina

WIE, WAT, WAAR?
Geel gaat op onderzoek uit! Samen met Detective
Herlock Sholmes zullen we geheimen ontrafelen, gave
gadgets ontwerpen en op zoek gaan naar Grote
mysteries. Pak je vergrootglas en vermomming
maar uit de kast, want wie weet wat er allemaal te
ontdekken valt!
DONS-docent(en): Amber & Naré

RANGER/PADVINDER
Geel en Oranje duiken in de wereld van de padvinders.
Welke planten zijn er allemaal en hoe leg je een
bepaalde knoop? Wat zijn goede daden? Zullen
we die samen doen en misschien worden we dan
op z’n padvinders beloond!
DONS-docent(en): Anne

DE SAAIE STAD
Er was eens een hele saaie stad, alles was er grijs en
grauw. De koningin was een mies persoon, die altijd
heel streng was. Niks mocht en niemand kon uit de
band springen. Maar toen kwam er een groepje
kinderen in opstand…Daar komt Oranjeeee!!!
DONS-docent(en): Amber & Hanna

WIT

ORANJE

BLAUW BLAUW EN PAARS

PAARS

ROOD

GOUD

HEDENDAAGSE HEKSERIJ
Je gelooft het bijna niet, maar heksen bestaan echt!
Je vind ze overal en in alle vormen en maten. Zo zijn
er groene heksen en sjamanen. Sprookjes heksen
en goochelaars. Wat is magie precies? En wat is een
echte heks? Kikkerdril en blauwe mist, ik wou dat
Blauw & Paars dit na dit blok precies wist.
DONS-docent(en): Krist & Naré

ROOD EN GOUD
CAMERA, SET, ACTIE… GO!
Camera, Set, Actie… GO! Rood en Goud maken een
eigen voorstelling. Alles mag en kan! Van dansen tot
goochelen. Van actiescènes tot moppen tappen…
Alle talenten komen van pas.
Komen jullie maandag 4 juli kijken?
DONS-docent(en): Melina & Rachelle

Woensdag
ALLE Groepen

Donderdag

BLOKAFSLUITING!

MAANDAG 4 JULI-VRIJDAG 8 JULI
PRESENTATIE
VAN 16.30 TOT 17.30

ZELFPORTRET
Een zelfportret is een schilderij van jezelf…toch? Of
kun je ook op andere manieren een zelfportret maken?
Bijvoorbeeld met een gedicht of een verhaal over jezelf.
Oranje gaat dat uitzoeken en werken aan een album
vol zelfportretten!
DONS-docent(en): Auke

SUPERHELDEN
Wat maakt een superheld een superheld? Is dat
wanneer hij onzichtbaar is of laser ogen heeft?
Of kan je oma die van elk gerecht een kunstwerk
maakt ook een superheld zijn? En welke superkrachten
heeft Blauw zelf? We gaan er allemaal achter komen
in dit blok…
DONS-docent(en): Anouk & Kaily

Z.E.L.F.
Wie ben ik? Hoe lang ben ik? Wat vind ik leuk? Wat
doe ik graag? Blauw komt dit blok alles te weten over
zichzelf en misschien komen zij dan ook wel wat meer
te weten over elkaar!
DONS-docent(en): Melina

THE GREAT OUTDOORS
Paars en Rood gaan naar buiten!! We gaan de
bossen, veldjes en parken verkennen. Lukt het ons
om te overleven in het wild? Dat gaan we ontdekken,
al zullen we soms ook gewoon gezellig picknicken…..
DONS-docent(en): Auke & Krist

PAARS BEPAALT!
Paars weet heel goed wat ze willen. Een feest, snoep
en skateboarden!! Ook draaien ze hun hand niet
om voor goede inbraak of een een vliegtochtje naar
een ander land. Dat is dan ook precies wat ze het
komende blok gaan doen. Paars neemt het heft in
eigen handen. Dat wordt spannend…
DONS-docent(en): Jilke

THE GREAT OUTDOORS
Paars en Rood gaan naar buiten!! We gaan de
bossen, veldjes en parken verkennen. Lukt het ons
om te overleven in het wild? Dat gaan we ontdekken,
al zullen we soms ook gewoon gezellig picknicken…..
DONS-docent(en): Anne

HARRY POTTER
Het is eindelijk zover! Het blok waar Rood al lang naar
uitkijkt! Wij duiken in de wereld van Harry Potter! Wie
zit in welk huis? Wie kan er wel een potje zwerkballen?
En wie kan de beste toverdrankjes maken? Misschien
komen er zelfs van harige spinnen en ingewikkelde
spreuken langs! Expecto Patronum!!
DONS-docent(en): Anne & Krist

(K)GOUDGLAS
Goud verwelkomt de zomer met open armen! En hoe
kan dit nu beter dan met heerlijke koele drankjes in
allerlei smaken en kleuren. Hoeveel soorten kun jij
bedenken? En dan natuurlijk ook lekker chillen in de
schaduw of de zon met een komkommer, limoen of
citroen. Salute!
DONS-docent(en): Jeroen & Mare

THEATRE GAME
Goud gaat aan de slag met de Theatre Game. Een
spannend spel waarin alles draait om personages
en verhalen. Een wereld waar presenteren, vertellen
en durf samen komen met competitie.
Zijn jullie er klaar voor?!
DONS-docent(en): Eva & Mare
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Vrijdag
WIT, GROEN EN GEEL

VAN 9 MEI TOT
EN MET 8 JULI

DE V VAN VRIJDAG
Verven, Voetballen of misschien een keer Verdwalen.
Veters strikken, Volleyballen of Vlechten.
Elke Vrijdag doen we iets met de letter V!
Wat kun jij allemaal bedenken?!?
DONS-docent(en): Maris, Nare & Talitha

ORANJE EN BLAUW
LEKKER VIES
Oranje en Blauw gaan op zoek naar de betekenis van
Vies & Lekker. Wat voelt echt heel vies? Wat smaakt
super lekker? Kan iets vies en lekker zijn tegelijk?
En verschilt dat per persoon? Wij zijn benieuwd of we
dat kunnen uitvogelen…
DONS-docent(en): Jilke

PAARS, ROOD EN GOUD
LET’S TAKE IT OUTSIDE!
Op vrijdag gaan wij naar buiten! Daar gaan we
dennenappel gebak voor vogeltjes maken en mooie
gekleurde natuurtekeningen. Leren wij over de
functies van alle kleuren van de natuur en maken we
paardenbloemenjam. Kijken wat lukt en vooral lekker
in de buitenlucht!
DONS-docent(en): Mare

