
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 23 JANUARI - 
DONDERDAG 26 JANUARI

PRESENTATIE  
VAN 17.10 TOT 17.30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL OP REIS IN JEZELF MET MIAMANTRA

Geel krijgt dit blok bezoek van de enige echte  
Miamantra. De kinderen van Geel gaan met haar op 
onderzoek uit hoe je met respect voor jezelf en je  
omgeving kan leren omgaan. Zo leren zij knutselen met 
dingen uit de natuur. Tevens zullen ze op een speelse 
manier kennis maken met de energie die in jezelf zit. 
Door middel van bijvoorbeeld yoga en  
meditatie. Oooohhhmmm…..
DONS-docent(en): Jessica

FONKIE DE VUURVLIEG
Oh nee! Fonkie de Vuurvlieg is zijn familie kwijt.  
Fonkie en zijn familie wonen in het winter sprookjesbos 
maar door de grote sneeuwstorm is Fonkie zijn familie 
kwijt geraakt.

Hoe kan Geel hem helpen? Door de vliegjes dans? 
Door vleugels te maken? Door samen met Fonkie 
liedjes over de winter te zingen? Geel gaat samen met 
Fonkie op zoektocht om Fonkie zijn familie zo snel 
mogelijk weer te vinden!
DONS-docent(en): Babeth

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

DE SUPERHELDENSCHOOL
Jaha! Geel gaat de wereld redden! De wereld redden? 
Oh ja zeker want op het moment hebben we alleen 
Klunzie de superheld en haar lukt het maar niet om af 
te studeren van de superheldenschool. Ze haalt haar 
superkrachten door de war, doet haar cape verkeerd 
om en ze maakt eerder ongelukken dan dat ze mensen 
redt. We hebben Geel dus hard nodig, want daar zijn 
allemaal superhelden gespot. Geel gaat werken aan  
superhelden-skills. Rennen zo snel als het licht, vliegen 
als een raket en sterk worden als een beer. Een super-
helden cape maken en een eigen superhelden song. 
Lukt het een diploma te krijgen van de superhelden- 
school en zo de hele wereld te kunnen redden?
DONS-docent(en): Max & 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 & Jessica

BLAUW DE WONDERE WERELD VAN FILM
Hoe word je een indrukwekkende Filmster in je eigen 
film? De kinderen van Blauw worden ware acteurs en 
duiken in de wondere wereld van de stomme  
zwart/wit film. Hoe acteer je zo geloofwaardig  
mogelijk? En hoe gedraag je je als er een camera op 
je gericht staat? Het eindresultaat: een spannende film 
waar de kinderen van Blauw het middelpunt zijn. 
Lights… camera… action!
DONS-docent(en): Judith & Davey

EXPEDITIE BIBBER
Blauw krijgt bezoek van Yllom IJs, uit de toekomst. 
Ze vertelt dat er helemaal geen Noordpool of Zuidpool 
bestaat in 3022! Ze vraagt aan de kinderen uit Blauw 
een document aan te maken met wat voor dieren er 
leven op de polen, hoe het er uit ziet en alles over 
sneeuw en ijs. We gaan ijskristallen maken, dansen 
als pinguïns en in gesprek met een ijsbeer. WE gaan 
op expeditie en komen aan het einde van het blok als 
echter ijskenners uit de (ijs)kast. 
DONS-docent(en): Molly & Judith

HET AVONTUUR VAN DE DONS-RING
Donstasia is in gevaar! In deze magische fantasie- 
wereld hebben de elfen en hobbits om hulp gevraagd. 
Alleen Blauw kan de mysterieuze DONS-ring terug- 
brengen naar de berg des ondergang, om hem 
voor altijd op te sluiten in de kluis. Blauw maakt zich 
klaar voor een spannende tocht. Met behulp van de 
landkaart komen zij elke week een nieuw figuur tegen 
uit Donstasia. Maar zijn dit de goede of slechteriken? 
Zullen de elfen ze helpen met het maken van een 
magisch amulet? Of maken ze de slapende trollen 
wakker en komen ze terecht in een duel met de zwarte 
ridders? Als ze de weg maar terugvinden door het 
mistige labyrinth.. 
DONS-docent(en): Jessica & Maxime 

ROOD STREET ART
Soms loop je op straat de mooiste kunstwerken  
voorbij! Street art is een kunstvorm vaak bekend van 
graffiti maar er zijn nog vele meer te ontdekken.  
Rood is dit blok op zoek naar kunst op straat en  
voegt daar eigen creaties aan toe!
DONS-docent(en): Esmee

POP ICONS
Op dinsdag gaat Rood verschillende pop iconen 
ontdekken. Van de belangrijke videoclips van Michael 
Jackson tot de bijzondere outfits van Lady Gaga. De 
kunst van Andy Warhol en het activisme van Madonna. 
Wat zou jij naar voren brengen als je een wereldpub-
liek had? En hoe maak je een statement van je outfit? 
Rood gaat het ontdekken. 
DONS-docent(en): Max & Davey

LANDEN EEN RONDREIS
Rood heeft op democratische manier een thema 
mogen kiezen. Het werd het thema LANDEN, had 
iedereen wel een idee! We gaan proberen alle  
continenten te bezoeken en kiezen per land iets 
speciaals uit om te doen of te maken: bouwen we de 
Eiffeltoren na? Dansen we de Flamenco en maken  
Empanadas? Leren we over kou in Canada, en maken 
we beter kennis met Turkije en Marokko? En kent 
Rood het beste recept van Hollandse Erwtensoep? 
En zou het ze lukken sushi te maken en met stokjes  
te eten? Rood stel je open voor een nieuw avontuur  
en reis mee. 
DONS-docent(en): Imani en Judith
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