
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL SUPERKRACHTEN

Wat is jouw geheime superkracht? En wie is jouw 
grote held? Elke maandag gaat Geel een andere 
superkracht uit proberen. We worden beresterk, gaan 
vliegen en zelfs: onzichtbaar. Je gelooft het bijna niet 
maar het is waar!
DONS-docent(en): Diede & Els

IK GA JE OP ETEN
Hap, slik, weg. Geel heeft honger, dus pas maar op! 
Dit spannende blok is geïnspireerd op de boeken  
De Gruffalo en Ik Kom Je Opeten. Met ons eigen lied 
vertellen we een verhaal over monsters, hongerige 
dieren en een slimme muis. 
DONS-docent(en): Diede & Els

ALLE GROEPEN
DOLGEKKE WOENSDAG!
Op woensdag is er altijd wel tijd voor iets geks.  
Een lollig verhaal tijdens de lunch, maar ook samen 
een dwaze theatershow maken of toch een bizarre 
knutselopdracht. De woensdag is een dag waarop 
alles kan en (bijna) alles mag!
DONS-docent(en): Davey & Jessica

INSECTENBOEL
Kriebelbeestje hier, kriebelbeestje daar. Geel gaat 
op zoek naar insecten en we zijn niet bang! 
Of de juf toch wel? We maken bloemen, rupsen,
bijen en vlinders van papier. We dansen onze 
insectenkriebeldans en ontdekken nieuwe weetjes. 
DONS-docent(en): Diede & Els

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? Tijdens de  
koek en limo lezen we uit Lampje. Op vrijdag is er 
Reuze veel Keuze!
DONS-docent(en): Meke & Molly

BLAUW BLAUW MET GROENE VINGERS
Wroeten, trekken, plukken en graven. Blauw krijgt dit 
blok groene vingers! Ze gaan op onderzoek uit hoe  
de wondere wereld van planten werkt en natuurlijk 
gaan we ook zelf iets laten groeien!
DONS-docent(en): Jessica

POT JE ROT!
Blauw gaat met de handen in het klei! Dieren kleien, 
potjes en vaasjes draaien. Ze draaien er hun handen 
niet voor om. En na het afbakken ook nog glazuren. 
Nu al benieuwd naar het resultaat!
DONS-docent(en): Jessica

DE JONGEN, DE MOL, DE VOS EN HET PAARD
We duiken in het lievelingsboek van de juf:  
‘De jongen, de mol, de vos en het paard.’ Een  
boek vol met levenslessen en prachtige illustraties.  
Wat kan Blauw uit het boek halen? Heeft ieder  
kind het in zich om filosoof te worden?
 We gaan op onderzoek!
DONS-docent(en): Jessica & Molly

ROOD MOKEN MET KOLLY
Rood gaat de keuken in met Kolly. We gaan  
bakken en braden en ze leren snijden, zoals echte 
koks dat doen. Begin je maandag goed met de  
heerlijkste geuren uit de keuken! 
DONS-docent(en): Molly

WIE IS… DE MOL?
Bereid je voor op spectaculaire groepsopdrachten, 
geheimzinnige gesprekken en spannende wendingen. 
Rood gaat dit blok ‘Wie is de Mol?’ spelen.  
Één kind die de opdrachten in het geheim probeert te 
saboteren, kan Rood erachter komen wie het is? 
DONS-docent(en): Davey

LEGO MASTERS
Dit blok duiken wij in een bad van lego. Elke week  
een nieuwe opdracht; red je het binnen de tijd?  
In teams bouwen we de moeilijkste bouwwerken.  
Kun je een realistisch dier lego-en? De hoogste toren? 
De sterkste brug? Vind het uit op donderdag!
DONS-docent(en): Meke
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BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 28 JUNI T/M  

VRIJDAG 2 JULI 
PRESENTATIE VAN 
17.00 TOT 17.30

BLOK 4
VAN 10 MEI
TOT 2 JULI


