
BLOKAFSLUITING!
4 T/M 8 NOVEMBER
VAN 17.15 TOT 17.45 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL VIVA VIOLA 

Viola is een dame die heel veel liedjes kent. Liedjes 
in alle soorten en maten, hoog en laag. Maar zonder 
woorden. Geel mag naar haar luisteren en bewegen 
op haar muziek. En, ook al is er geen tekst, misschien 
horen we dan toch verhalen...
DONS-docent(en): Hedwig

TUTTI FRUTTI
Geel gaat gesprekken voeren met groente en fruit. 
Heeft een banaan pijn als je hem pelt? Als je een 
wortel een andere naam mocht geven wat zou dat dan 
zijn? En wat voor kunstwerkjes kun je maken met een 
bloemkool? Totti snelli bij Tutti Frutti!
DONS-docent(en): Molly

ALLE GROEPEN
VLIEGTUIGEN
Ready for take-off? We gaan de lucht in! Hoe is het 
leven van een piloot of steward? Wat komt er allemaal 
bij kijken om een vliegtuig in de lucht te houden? We 
houden een papierenvliegtuig wedstrijd, we spelen 
helikoptertikkertje en nog veel meer! 
DONS-docent(en): Bart, Jessica & Tjallie

SIRENES
Politie, Brandweer, Ambulance: we zien ze bijna elke 
dag wel langs komen, maar wat doen ze eigenlijk?  
We spelen boefje en politie, we verkleden ons als echte 
brandweer en nog veel meer!
DONS-docent(en): Bart

ALLE GROEPEN
BOEKEBOEKEBOEKEN
Op vrijdag werken alle kleuren samen aan een nieuw 
boek! We schrijven, tekenen, lezen, vertellen, maken, 
interviewen en verbeelden. En we verzinnen samen  
de beste titel. Reuze veel keuze dus! 
DONS-docent(en): Hedwig & Laura

BLAUW OP DE KERMIS
Dit blok gaat groep blauw naar de kermis. Muziek, 
rinkelende muntenmachines, botsende autootjes, en 
overal de geur van popcorn en suikerspin! Wie werken 
er eigenlijk op de kermis, hoe zien ze eruit? En hoe 
wordt een achtbaan gemaakt? We gaan samen over 
de kermis wandelen, we leren gokken en gaan onze 
eigen snoep knutselen.
DONS-docent(en): Molly en Tjallie

RIDDERESEN EN PRINSEN
Prinsen, ridders, prinsessen: vergeet alles wat je van 
ze weet… Blauw duikt in de wereld van kastelen 
en prinsen. Blauw speelt echte ridder spellen in de 
gymzaal en ontwerpt zijn eigen kostuum of schild.  
Pas maar op voor Blauw! 
DONS-docent(en): Bart & Malwina

MICROPIA
Heb je wel eens iets van heel dichtbij bekeken? En 
dan nóg iets dichterbij? Je ziet ze niet, maar ze zijn er 
wel. Ze zitten op je, ze zitten in je, en jij alleen hebt er 
al meer dan honderdduizend miljard. Wij gaan dit blok 
kennismaken met het microscopische leven, het leven 
in onszelf en om ons heen!
DONS-docent(en): Jantien & Laura 

ROOD LEGO ROBOT RACES
Leren programmeren, het kan gewoon met lego!  
Rood gaat leren een echte robot maken én  
instellen. Daarna gaan we de strijd aan met de grote 
robot races! 
DONS-docent(en): Bart

BEWEEG ALS ROOD
Etienne Decroux, Meyerhold, Pina Bausch,. wat deze 
mensen gemeen hebben is: mime en het fysieke 
spel! Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen 
mime, dans en teksttoneel? Hoe speel je met alleen je 
lichaam? Wij gaan het dit blok onderzoeken en sluiten 
af met een hele eigen bewegings-voorstelling! 
DONS-docent(en): Jantien

CRIME DONS INVESTIGATION
Wie heeft Rosa Roodhart vermoord? Rood kruipt in 
de huid van echte crimi personages. Wat is er allemaal 
voor nodig om een spannende moord te filmen?  
Hoe maak je een storyboard? Hoe maak je nepbloed? 
Hoe speel je overtuigend een verhoor na?  
Als eindresultaat zullen we de film laten zien bij de 
blokafsluiting. Dit wil je niet missen!
DONS-docent(en): Molly
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