
BLOKAFSLUITING!
2 TOT 6 NOVEMBER 
VAN 17.00 TOT 17.30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL BEESTENBOEL

Welk dier zou jij graag willen zijn? Wil jij graag vliegen 
als een adelaar of super snel rennen als een cheeta?  
Geel gaat dit blok het dierenrijk in! Van schaapjes knuf-
felen en knutselen tot het leren stampen als  
olifanten en brullen als leeuwen. Wij gaan heel veel 
nieuwe dieren ontdekken, van lieve huisdieren tot 
exotische wilde beesten!
DONS-docent(en): Laura

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET
Wist je dat er dingen zijn die je niet meteen ziet.  
Dingen, beesten en plekken waarvoor je heel goed 
moet kijken of op ontdekkingsreis moet?  
Geel gaat dit blok op zoek, waarnaar weten we  
nog niet maar dat het een bijzondere reis gaat  
worden is zeker. 
DONS-docent(en): Jantien & Meke

ALLE GROEPEN
DE WONDEREN VAN HET PLANTENRIJK
Stengel, blad, bloem en meel.. Met een plant kan je 
wonderbaarlijk veel! Verf van bes en plantjes in je  
thee. DONS gaat op woensdag het mooie Plantenrijk 
onderzoeken, ga je mee? 
DONS-docent(en): Bart & Jessica

ONDERWEG NAAR...
Hoe kom ik van A tot B? Op de fiets, in de auto, in 
een vliegtuig, op een boot, in een onderzeeër of in een 
luchtballon? Groep geel gaat op reis met verschillende 
soorten vervoer! Wij gaan op ontdekkingsreis, de lucht 
in, onderwater en over land. Elke week reizen wij vanaf 
het DONS lokaal naar onbekende werelden en weer 
terug! Kom mee en ontdek de leukste manieren om  
te reizen!
DONS-docent(en): Bart & Laura

ALLE GROEPEN
REUZE VEEL KEUZE
Op vrijdag mag je elke week opnieuw kiezen 
wat je wilt gaan doen. Wil je iets maken, 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): Meke & Molly

BLAUW DE BOERDERIJ
Samen met Blauw gaan we een bezoek brengen aan 
de boerderij. Daar wacht boer Wilfred ons op om eens 
een varkentje te wassen of een koe te melken. Maar 
hé, gaat het daar wel goed met die moestuin?
Gelukkig is Blauw daar om hem te helpen!
DONS-docent(en): Jessica

LEVEND GAMEN
Terug van weggeweest: levend gamen! Ken jij de 
spelletjes stratego, pac-man, memorie, kwartet? 
We spelen ze allemaal, maar niet aan tafel of achter 
een computer, maar we veranderen zelf in spoken, 
bommen en kanaries als deel van de spellen.  
Blauw gaat een actief blok tegemoet.
DONS-docent(en): Bart

GINNEGAPPEN MET GRIEKSE GODEN
Dit blok maakt Blauw kennis met de Goden uit het 
oude Griekenland. Op de grote berg Olympus  
wonen deze veel ruzie makende goden. Ze denken 
vooral veel aan zichzelf. Wat kan Blauw ze leren?
En wat kunnen hun verhalen Blauw leren? Aan het 
einde van het blok laten we ons eigen Olympus zien 
met de Goden-Parade!
DONS-docent(en): Molly

ROOD STOER PARCOURS
Elke week een nieuw parcours: de gymzaal is van ons. 
We ontwerpen ons eigen parcours, spannender dan 
we ooit hebben gezien, wie overwint dit spektakel?
DONS-docent(en): Bart

TEAM FACTOR
Rood, maak je borst maar nat! Komend blok gaan 
jullie in teams de strijd aan. Welk team gaat voor de 
overwinning? Welke angsten moet je nog overwinnen? 
Hoe kan jij zorgen het beste samen te werken?  
Een bloedstollende strijd, waarin je geduld,  
uithoudingsvermogen en teamwork wordt getest. 
WIE WINT TEAM FACTOR 2020?! 
DONS-docent(en): Laura & Molly

SPELEN MET TAAL
Overal zie je het op je heen, woorden en letters op 
gebouwen, in de tram, in je boek, op het naambordje 
naast de deur. Dit blok gaat rood spelen met letters en 
woorden. Wat voor dingen kun je eigenlijk  
allemaal schrijven? En wat kun je nog meer met  
woorden en taal? 
DONS-docent(en): Meke & Jantien
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