
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 18 JANUARI T/M

 VRIJDAG 22 JANUARI 
VAN 17.00 TOT 17.30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL MIJN VIJF ZINTUIGEN

Welke zintuigen ken jij? Zet je voelsprieten maar  
vast aan, want Geel gaat dit blok al hun zintuigen  
ontdekken. Wij gaan voelen met onze handen en  
voeten, ruiken met onze neuzen, kijken met onze 
ogen, luisteren met onze oren en proeven onze  
monden!
DONS-docent(en): Laura

SNEEUWWITJE EN DE 7 DONS KINDEREN
Het sprookje van Sneeuwwitje is ons allemaal bekend, 
maar wat als ineens de kinderen van Geel dit  
sprookje gaan spelen? Wordt het dan zoetsappiger 
of een juist wreder verhaal? Willen de dwergen wel 
Sneeuwwitje in hun huis hebben? Vindt de spiegel 
zichzelf het mooiste van het land? Iedere week laten 
we een stukje zien van onze versie van Sneeuwwitje.
DONS-docent(en): Davey & Molly

ALLE GROEPEN
FILM EN FASHION!
Op woensdag wordt DONS omgetoverd tot Filmset en 
Atelier. Er kan een keuze gemaakt worden voor een 
coole film maken met meester Davey of...een prachtig 
kledingstuk maken met juf Jessica!
DONS-docent(en): Davey en Jessica

HOE WONEN WIJ
In dit blok Geel onderzoeken wat voor huizen er zijn 
over de hele wereld en hoe en waarom het dier ‘de 
mens’ zijn nest bouwt. Iglo’s, flatgebouwen,  
woonboten, tenten, grotten, alles komt langs. We  
gaan ze tekenen, zelf maken, en bedenken hoe je het 
liefste zou willen wonen als je later groot bent.
DONS-docent(en): Laura & Meke

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 MAGISCH DONS
Welkom bij de Magische Wereld van DONS! Van  
surrealistische kunstwerken tot betoverend theater. 
Elke activiteit van Blauw zal dit blok gedoopt worden  
in een magisch badje.
DONS-docent(en): Jessica

EXPERIMENTEREN!
Elke week gaat Blauw een vraagstuk onderzoeken, 
een hypothese opstellen en proefjes uitvoeren om tot 
nieuwe inzichten te komen! Wat gebeurt er met een 
plant waar je lieve woorden tegen zegt of juist gemeen 
tegen doet? Hoe vormen kristallen zich? Hoe moeilijk 
is het om iets na te tekenen zonder het te kunnen 
zien? Al deze vragen en veel meer komen aanbod op 
de dinsdagen met juf Laura.
DONS-docent(en): Laura

PROTEST!
Ik wil geen kaas op brood! Ik wil later naar bed! Ik wil 
geen vlees meer eten! Dit blok leert Blauw van de 
meesters: Greta Thunberg, Rosa Parks en Ghandi 
over hoe ze zouden kunnen protesteren. We tekenen 
petities, maken protestborden of gaan in staking. Wij 
doen niet meer mee!
DONS-docent(en): Jantien en Molly

ROOD ANDY WARHOOFD
Dit blok duikt Rood in de Wondere Wereld van de  
pop-art! En wie kan ons daar beter mee naartoe  
nemen dan Andy Warhol? Met z`n warhaar en wartaal 
en blikken soep en Coca Cola flessen gaan we een 
reisje maken door de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige 
eeuw. We zullen zijn kunstwerken bekijken en als 
inspiratie gebruiken voor onze eigen pop-art.
DONS-docent(en): Molly

WIE BEN IK
We gaan dit blok met een serieus woord aan de slag: 
identiteit. De crux zit hem in het woordje ik, dat ben jij. 
Maar wat is ik eigenlijk? Als je vertelt wie je bent, vertel 
je vaak je naam, maar ben je enkel je naam, of ben je 
wat je doet, hoe je eruit ziet, wat je lievelingseten is? 
Of nog iets anders? Aan de hand van de zoektocht 
naar het ‘ik’ gaat rood dit blok een 3D werk maken. 
DONS-docent(en): Jantien en Meke

DE DONS-SHOW!
De BZT-show, Studio Snugger of De Grote Meneer 
Cactus-Show (I know, vraag je ouders maar), stuk  
voor stuk leuke tv-programma’s. Wat nou als we zelf 
eens een tv-programma zouden verzinnen…?! Wat 
gaan we dan erin doen? Darten met lollies?  
Een pokemonquiz? Let’s go!
DONS-docent(en): Berend Jan
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