
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL OMGEKEERD

Boven of onder, rechts en links, zwart of wit, Onno 
omgekeerd haalt get allemaal door elkaar. Gelukkig  
is zijn naam achterste voren nog steeds hetzelfde.  
Kan geel hem helpen? In de gymzaal laten we zien 
wat boven, onder, links, rechts en nog veel meer is.
DONS-docent(en): Bart

BEESTENBOEL IS SUPERCOOL
Hand in hand met een olifant. Op safari met een  
gele kanarie. Draagt een aap echt gouden ringen?  
Kan een tijger goed swingen? Geel vertelt, rijmt,  
beweegt en speelt met klank en dier. Het wordt  
een DONS blok vol plezier!
DONS-docent(en): Veerle 

ALLE GROEPEN
RIDDERS EN JONKVROUWEN OP EENHOORNS!
Stokpaard rijden maar nog cooler! Racen op eenhoorns 
door de speelzaal en knutselen aan ons eigen ridder-
schild. Wie weet komt Ridder Richard de Eenhoorn 
trainer ook nog wel langs? Wat een spektakel en glitter 
tegelijk! Wat een feest die heerlijke woensdagmiddag.
DONS-docent(en): Bart & Jessica

DE FABRIEK VAN WILLY WONKA
We duiken diep de geheime fabriek in van Willy Wonka! 
We gaan dansen met de oempaloema’s, geheime  
toverballen en ander snoepgoed maken en zwemmen 
in de chocoladerivier! Geel krijgt de Gouden Tickets  
om in de wereld te stappen van zoet - zoeter - zoetst! 
Pas maar op dat het glazuur niet van je tanden spat! 
DONS-docent(en): Liselotte & Malwina

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): Hedwig & Jessica

BLAUW HELP! WAAR ZIJN ORANJE EN GOUD?
Op maandag gaan we op onderzoek uit.
Er is namelijk iets kwijt op DONS. Oranje en Goud  
zijn verdwenen! Samen met BLAUW gaan we  
zoeken naar dat wat verdwenen is. Waarom is het 
verdwenen? Wie hebben dat gedaan? Ninja’s of 
de regenboog? Is dat erg? Je komt er achter dit  
blok bij Blauw!
DONS-docent(en): Jantien

FAMILIE DE ZON EN DE ZEVEN ZONDIGE 
ZONEN (EN DOCHTERS)
De zeven zonen en dochters van de familie de  
Zon hebben nooit ouders gehad. Hierdoor zijn ze 
niet opgevoed en lijkt elke zoon of dochter te zijn 
doorgeslagen in een zonde. Hebberige Harry,  
Smullende Sara en Jaloerse Joris komen op bezoek  
bij Blauw. Misschien kan Blauw hen een beetje 
opvoeden!
DONS-docent(en): Bart & Molly

KATTENKWAAD
Blauw gaat op donderdag kattenkwaad uithalen!  
Wát zeg je? Nee, niks hoor. Wij houden wijs ons  
mond! Maar... wanneer is een grapje eigenlijk niet  
leuk meer? Het wordt een doldwaas blok, maar wel 
met een serieuze ondertoon. 
DONS-docent(en): Cyrelle

ROOD CHILLEN OP MAANDAG
Als je weekend nog niet lang genoeg was, niet  
getreurd. Op maandag gaan we chillen! We zoeken 
naar ontspanning door middel van yoga, massage  
en het maken van een stressbal. Kom lekker chillen 
met die billen.
DONS-docent(en): Molly

CREATIEF MET KAAS
Ja, dat wist je nog niet he? Je kan ook creatief met 
kaas zijn. Of wortel, paprika, ananas, dropveter, 
nibbits, suikerklontjes, jam, mnjam, mjam, mjam dat 
wordt smullen! Uh, ik bedoel natuurlijk: dat wordt 
prachtige kunst! 
DONS-docent(en): Malwina

SUPERPOWERRR
Superhelden hebben superkracht en kunnen vaak  
zelfs vliegen! Hoe voelt het om je als superheld te  
bewegen en welke invloed heb je op de wereld?  
Dit blok werkt Rood aan acrobatiek en theater met 
Superpowerrrrr!
DONS-docent(en): Bart & Hedwig
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019 - DONS 4

BLOKAFSLUITING!
4 FEBRUARI T/M  

8 FEBRUARI

VAN 17.15 TOT 17.30 

BLOK 2
VAN 26 NOVEMBER  
T/M 8 FEBRUARI


