
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL EVEN VERGETEN!

Er is iets raars aan de hand met juf Molly. Ze lijkt niet 
meer zo scherp en weet ineens niet meer hoe je een 
deur openmaakt of hoe je een beker limonade drinkt. 
Alle letters van het alfabet zijn gehusseld in haar hoofd. 
Kunnen Blauw en Geel haar helpen alles weer op 
orde te maken?
DONS-docent(en): Diede 

TOT DE MAAN EN TERUG
Onlangs zijn juf Diede en meester Davey op ruimtereis 
geweest. In een raket naar de maan, tussendoor op 
bezoek bij allerlei planeten en weer terug. Geel en 
Blauw gaan dit blok meegenieten van dit avontuur.  
We bouwen raketten, ontmoeten astronauten en  
ontdekken van alles over dit Universum.
DONS-docent(en): Diede

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

DE MAGISCHE BOX
Op een dag staat er een doos op tafel. Zodra deze 
opengaat ontluikt er een magische wereld waar niets 
is wat het lijkt. Voorwerpen kunnen vliegen, verdwijnen 
of zullen plots verschijnen. Geel duikt in een magische 
wereld waar álles kan.
DONS-docent(en): Davey

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 EVEN VERGETEN!
Er is iets raars aan de hand met juf Molly. Ze lijkt niet 
meer zo scherp en weet ineens niet meer hoe je een 
deur openmaakt of hoe je een beker limonade drinkt. 
Alle letters van het alfabet zijn gehusseld in haar hoofd. 
Kunnen Blauw en Geel haar helpen alles weer op 
orde te maken?
DONS-docent(en): Molly 

TOT DE MAAN EN TERUG
Onlangs zijn juf Diede en meester Davey op ruimtereis 
geweest. In een raket naar de maan, tussendoor op 
bezoek bij allerlei planeten en weer terug. Geel en 
Blauw gaan dit blok meegenieten van dit avontuur.  
We bouwen raketten, ontmoeten astronauten en  
ontdekken van alles over dit Universum.
DONS-docent(en): Davey

DE WERELD OP ZIJN KOP
Wat als draken eigenlijk prinsessen zijn, helden  
bangepoeperds en slechterikken juist wel lief?  
Niets is wat het lijkt. In dit blok krijg Blauw bezoek  
van sprookjesfiguren uit een omgekeerde wereld. 
Kunnen we ze helpen?
DONS-docent(en): Diede & Jessica

ROOD MET EEN SNELTREINVAART DOOR JAPAN
 Van een thee ceremonie tot het maken van origami. 
En van hier tot Tokio. Rood maakt een rondreis door 
Japan en komt van alles tegen. Elke week zullen we 
iets ‘echt’ Japans uitlichten, en zo meer te weten 
komen over dit interessante land. 
DONS-docent(en): Davey & Jessica

HET LEVEN VAN FRIDA KAHLO
Een turbulent en bijzonder leven vol kunst, tragiek en 
liefde. Frida Kahlo vertelt haar levensverhaal en wij 
luisteren mee. 
Samen ontdekken we elk stukje van haar leven en 
maken we daar prachtige kunst bij.  
DONS-docent(en): Jessica & Keri

OP ONTDEKKINGSTOCHT
We stellen ons voor dat we een nieuw land gaan  
ontdekken. Rood speelt een rol in ons verhaal.  
Elk kind krijgt een rol op het schip en zo varen we 
langs ijsschotsen en nog nooit eerder geziene  
zeedieren om uiteindelijk uit te komen in het beloofde 
land. Het interactieve storytelling wordt gecombineerd 
met beeldende opdrachten en stoere spellen in de 
speelzaal.
DONS-docent(en): Meke & Molly
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 - DONS 4

BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 1 NOVEMBER T/M  

VRIJDAG 5 NOVEMBER
PRESENTATIE VAN 
17.10 TOT 17.30

BLOK 1
VAN 6 SEPTEMBER
TOT 15 NOVEMBER


