
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 4 JULI-VRIJDAG 8 JULI

PRESENTATIE  
VAN 17.10 TOT 17.30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL VERLIEFD OP EEN SPANJAARD

Juf Molly is ontzettend verliefd geworden op een 
Spaans persoon, die flamenco kan dansen en met 
stieren vecht in een groot stadion. Er is alleen een 
probleem: ze spreekt geen woord Spaans, weet niks 
van Spaanse cultuur en wie is toch Dali? Juf Judith 
gaat samen met Geel en Blauw juf Molly helpen om 
indruk te maken op haar grote liefde. We bereiden ons 
voor op een Spaans liefdesfeest met kunst, muziek en 
eten, waarbij hopelijk Juf Molly en haar Spaanse liefde 
elkaar in de armen kunnen sluiten…
DONS-docent(en): Judith & Molly 

GOOCHELAARS GEZOCHT!
Welkom bij de Academie voor de Goochelkunst! 
Ware goochelaars worden hier geboren. Geel en 
Blauw duiken in de wereld van magie en leren de 
kneepjes van het vak. Verdwijnende muntjes, vliegende 
blaadjes en kleurplaten die zichzelf kunnen inkleuren. 
Heb jij het in je een ware goochelaar te worden? 
DONS-docent(en): Davey & Denise

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 & Molly

HOCUS POCUS PILATUS… WAT?! 
Op donderdag duikt Geel onder in de occulte wereld 
van hekserij en hocus pocus. Warrige heks Henny is al 
haar toverspreuken vergeten! Hopelijk kunnen de  
kinderen van Geel haar helpen om de weg terug te 
vinden op het magische pad. 
Er worden drankjes gebrouwen, spreuken verzonnen, 
toverstafjes geknutseld en ceremonies opgevoerd.  
De gevolgen zullen we nog maar moeten afwachten…
DONS-docent(en): Denise 

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): Laura & Rachelle

BLAUW VERLIEFD OP EEN SPANJAARD
Juf Molly is ontzettend verliefd geworden op een 
Spaans persoon, die flamenco kan dansen en met 
stieren vecht in een groot stadion. Er is alleen een 
probleem: ze spreekt geen woord Spaans, weet niks 
van Spaanse cultuur en wie is toch Dali? Juf Judith 
gaat samen met Geel en Blauw juf Molly helpen om 
indruk te maken op haar grote liefde. We bereiden ons 
voor op een Spaans liefdesfeest met kunst, muziek en 
eten, waarbij hopelijk Juf Molly en haar Spaanse liefde 
elkaar in de armen kunnen sluiten…
DONS-docent(en): Judith & Molly 

GOOCHELAARS GEZOCHT!
Welkom bij de Academie voor de Goochelkunst! 
Ware goochelaars worden hier geboren. Geel en 
Blauw duiken in de wereld van magie en leren de 
kneepjes van het vak. Verdwijnende muntjes, vliegende 
blaadjes en kleurplaten die zichzelf kunnen inkleuren. 
Heb jij het in je een ware goochelaar te worden? 
DONS-docent(en): Davey & Denise

NAAR DE STERREN EN DAAR VOORBIJ
Op allerlei manieren gaat Blauw de ruimte onderzoeken;  
hoe voelt zwaartekracht? Hoe ziet de aarde er van 
buitenaf uit? Waarom vallen we er niet vanaf? 
Welke planeten zijn er? Als je de aarde verlaat waar 
kun je dan naartoe? Wie maakt het mooiste  
ontwerp voor een raket? En als hier iemand met zijn 
kapotte ruimteschip landt, zouden we deze figuur 
kunnen helpen?
DONS-docent(en): Jessica & Judith

ROOD DE CAMERA EN IK
Rood duikt de wereld in van fotografie! Hoe werkt  
zo’n camera nou eigenlijk? Wat is een mooie foto en 
hoe maak je die? Van polaroids tot het bedenken  
van een mooie compositie: werkelijk alles komt voorbij.  
Uiteraard werken we toe naar een kunstzinnige  
expositie vol met mooie beelden!
DONS-docent(en): Davey

KLEDING DIY
Na een democratische stemming is gekozen om 
komend blok met Rood eigen kleding te gaan maken. 
Het idee is om het proces van inspiratie, ontwerp, 
patroon en het knippen en in elkaar zetten met de 
naaimachine iets moois te gaan creëren. 
Natuurlijk sluiten we af met een spetterende show 
op de catwalk.  
DONS-docent(en): Jessica & Laura

TAAK MASTERS
De juffen zijn dit blok jullie Taak Masters. Wij zijn 
fantastisch en geniaal. En wij hebben dus ook  
fantastische en geniale taken bedacht voor onze 
geniale leerlingen. Die hiermee kunnen laten zien hoe 
geweldig en geniaal ze zijn. Simpel toch?! 
Welkom bij Taak Masters!
DONS-docent(en): Molly & Mystery Guest
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