
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL FRUIT GROEIT IN DE SUPERMARKT

Heb je onlangs naar buiten gekeken? Kale bomen, 
paden vol blaadjes, paddenstoelen kronkelen uit de 
grond en het is flink koud. Geel en Blauw gaan dit blok 
verder kijken dan wat we normaal zien. We nemen de 
natuur onder de loep! Wat komt eigenlijk allemaal uit 
de natuur en… kan ik het eten?
DONS-docent(en): Davey 

EET JE BORD LEEG!
Geel en Blauw willen meer weten over eten: wat is  
vies en wat is lekker? En vooral waarom? Misschien 
wordt het menu bij DONS wel volledig veranderd.  
En wat gebeurd er met het eten nadat je het in je 
mond hebt gestopt? We leren over eten en welke  
weg het aflegt in je lichaam. 
DONS-docent(en): Jessica

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 SNOEPFABRIEK
Geel duikt op donderdag in de wondere wereld van 
een magische snoepfabriek. De directeur van de  
fabriek is verdwenen en dus moeten de kinderen  
helpen om de fabriek draaiende te houden.  
Welke nieuwe smaken kunnen ze verzinnen? Kunnen 
ze snoep uitvinden dat wel goed is voor je tanden? 
DONS-docent(en): Molly

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

BLAUW FRUIT GROEIT IN DE SUPERMARKT
Heb je onlangs naar buiten gekeken? Kale bomen, 
paden vol blaadjes, paddenstoelen kronkelen uit de 
grond en het is flink koud. Geel en Blauw gaan dit blok 
verder kijken dan wat we normaal zien. We nemen de 
natuur onder de loep! Wat komt eigenlijk allemaal uit 
de natuur en… kan ik het eten?
DONS-docent(en): Davey 

EET JE BORD LEEG!
Geel en Blauw willen meer weten over eten: wat is  
vies en wat is lekker? En vooral waarom? Misschien 
wordt het menu bij DONS wel volledig veranderd.  
En wat gebeurd er met het eten nadat je het in je 
mond hebt gestopt? We leren over eten en welke  
weg het aflegt in je lichaam. 
DONS-docent(en): Molly of Denise

FILOSOFEREN MET KIKKER & PAD
Blauw gaat nadenken over levensvragen! Zij gaan 
filosoferen -aan de hand van de verhalen van  
Kikker & Pad (Arnold Lobel)-, zoals over vriendschap, 
dromen en gedachten. Ze maken een sokpop,  
spelen het verhaal in een eigen versie na,  ontdekken 
hierdoor of ze meer lijken op Kikker of meer op Pad. 
Alles is goed.
DONS-docent(en): Jessica & Judith

ROOD DETECTIVE ACADEMIE
Pak je vergrootglas maar, want Rood gaat leren een 
echte detective te zijn. Hoe vind en vergelijk je  
vingerafdrukken? Welke codetalen zijn er en kunnen 
we er mee communiceren? Welke vragen moet je 
stellen om zo dichter bij een geheim te komen?  
Aan het einde van het blok krijgt ieder zijn eigen  
detective paspoort.
DONS-docent(en): Judith & Molly

LET’S DANCE!
Licht, camera, actie! Op de dinsdag gaat Rood de 
geschiedenis van de videoclip ontdekken. Van Queen 
tot Michael Jackson en van Kinderen voor Kinderen tot 
Katy Perry. Alles komt voorbij! Stap in een wereld van 
film en muziek en laat je verleiden tot het maken van… 
je eigen videoclip. 
DONS-docent(en): Davey & Keri

DONS-FESTIVAL!
Ben jij klaar om je handen flink uit de mouwen te 
steken? Rood gaat een heus festival op poten zetten! 
Wie komt er zingen? Wie staat bij de bar? Hebben we 
genoeg muntjes? Ja! Let’s party!
DONS-docent(en): Davey & Denise
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BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 17 JANUARI  

T/M VRIJDAG 21 JANUARI 
PRESENTATIE VAN 
17.00 TOT 17.30

BLOK 2
VAN 15 NOVEMBER
TOT 28 JANUARI


