
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 7 NOVEMBER -  

VRIJDAG 11 NOVEMBER
PRESENTATIE  

VAN 17.10 TOT 17.30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL FRED DE WEERBEER

Elke maandag komt Fred, de weerbeer, langs om  
het weer te bespreken met Geel. Gaat vandaag het 
zonnetje schijnen? Of komt er juist regen aan? 
Samen onderzoeken we verschillende weertypen aan 
de hand van liedjes en kunstwerken.
DONS-docent(en): Jessica

PAPIER PRET
Tekenen is een favoriete bezigheid van veel kinderen. 
Maar wat kun je doen met groot papier? Samen t 
ekenen lukt dat ook? En kun je tekenen als je ligt?  
Of met je voeten? Wat kun je doen met kleine stukjes 
papier? Kun je papier ook zelf maken? We gaan het 
uitproberen. 
DONS-docent(en): Judith

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

HET GEHEIM VAN JORIS EN HET DRAAKJE
We gaan op avontuur met Joris en het Draakje! Joris 
heeft een geheim dat hij heel graag met Geel wilt  
delen. Zodra de zon namelijk verdwijnt.. 
Samen met Joris en het draakje gaat Geel dansen als 
elfjes, zingen als een nachtegaal, naar het bomenfeest 
en veranderen we allemaal opeens in een draak. 
DONS-docent(en): Babeth 

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): Ruben & Molly

BLAUW FEESTDAGEN OP Z’N KOP EN DOOR DE WAR!
Huh? Plots moet ík cadeautjes geven aan Sinterklaas? 
Gaan we op de paashaas schilderen op Eierdag?  
En waarom vieren we Oud & Nieuw in oktober? 
Elke week is het feest, alleen lijken alle feestdagen  
op z’n kop en door de war te zijn gehaald! Weet jij  
wat er aan de hand is?
DONS-docent(en): Davey & Molly

KOOS EMOTIELOOS
Koos Emotieloos komt op bezoek en vertelt dat al 
zijn emoties zijn verdwenen. Zijn allerliefste cavia is 
net overleden en hij moet er niet eens om huilen, de 
grappigste clown uit het circus doet een act en Koos 
beweegt geen enkele lachspier. Kan Blauw Koos 
Emotieloos weer wat meer kleur geven? Blauw duikt 
in de wereld van de emoties, door ze te herkennen, 
maskers te maken en te spelen. 
DONS-docent(en): Babeth & Molly

HET RESTAURANT VAN KOK COCO
Coco wil dolgraag een restaurant in Amsterdam! 
Helpen jullie Coco om het beste restaurant te worden 
Maar hoe moet het heten? Wat moet er op het menu 
staan? Hoe dek je een tafel? Hoe ziet de schort er 
uit voor de hulpkoks? Hoe moet je serveren? Hoe 
gedraag je je in een restaurant? Heb je een recept voor 
Coco’s kookboek? Genoeg om te leren, te maken te 
doen en hopelijk te proeven! 
DONS-docent(en): Judith & Maxime

ROOD HUIVER EN HORROR IN DE HERFST
Waarom schrik je van een onverwacht geluid? 
Een langzaam piepende deur? Waarom zie je er  
eng uit met licht van onderen? En hoe is het om  
voorwerpen te voelen terwijl je ze niet ziet? Kan  
Rood na een onderzoek naar deze zaken een  
Huiveringwekkend Griezel Kamertje maken?
DONS-docent(en): Judith

THE CHALLENGE
Maak je klaar voor de strijd van je leven! Rood gaat 
namelijk THE CHALLENGE aan. Elke week is het tijd 
voor een nieuwe spannende, zenuwslopende of  
raadselachtige raadsel, puzzel of uitdaging. Vorm je 
team… ready, set: GO! 
DONS-docent(en): Davey

RAD VAN AVONTUUR
Elke week mag iemand van Rood aan het rad van 
avontuur draaien. Een kleur staat voor een activiteit. 
Het is dus spannend wat we per week gaan beleven. 
Wij kunnen niet wachten!
DONS-docent(en): Imani & Jessica
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