
ACTIVITEITENPROGRAMMA  DONS 4

MAANDAG

GEEL, BLAUW & ROOD
GROEN, GROENER, GROENST!
Aarde, zaadje, water, zon, water, zon, 
groei, pluk, blij, eet!
Wij gaan aan de slag met onze enige 
echte DONS Moestuin! We zullen niet 
alleen de tuin zelf bouwen, zelf plantjes 
kweken en zaaien, maar we gaan ook 
onze kennis over groenten en fruit 
eens een flinke boost geven! En wat is 
nou mooier dan het eten van je eigen 
tomaat… Wie weet komt Boer of Boerin 
Bloemkool ook nog wel langs voor wat 
handige tips!
DONS-docent(en): Bart & Wies

DINSDAG
GEEL
PLUK VAN DE PETTEFLET
Geel ontmoet dit blok Pluk. Hij woont  
pas net in de Petteflet. Samen met  
Pluk ontdekken ze het gebouw en  
haar bewoners, zoals Aagje, Mevrouw 
Helderder, meneer Pen, de duif Dikke 
Dollie, Zaza en alle anderen…
DONS-docent(en): Yalan

BLAUW
BOUWEN
Wat betekent Bouwen? Het is duidelijk  
een werkwoord dus in dit blok moet er 
flink gewerkt worden! Wij gaan ons  
verdiepen in het aspect bouwen en dit  
bedoelen wij letterlijk en figuurlijk, van 
toren tot vriendschap! Wat is daar  
allemaal voor nodig?
DONS-docent(en): Bart 

ROOD
PIMP MY RIDE XL
Op verzoek komt PIMP MY RIDE nu ook 
op de Olympia langs. Drie fietsen staan 
klaar om gepimpt te worden, maar  
dit keer nog grootser en gekker dan  
voorheen. Aan het einde van dit blok  
herkent niemand deze fietsen meer  
terug... Spuitbussen in de aanslag! 
DONS-docent(en): Anke

WOENSDAG
ALLE GROEPEN
WONSDAG
Wil je op woensdag naar DONS komen?  
Je bent van harte welkom! Bij genoeg  
animo gaat DONS 4 ook op woensdag 
open. Geef je nu op via de website:  
www.donsopvang.nl

VRIJDAG
GEEL, BLAUW & ROOD
FRIDAY CHILL OUT
Het is vrijdag, de zon schijnt en de  
vogeltjes fluiten! Het weekend staat  
voor de deur. We doen op vrijdag lekker 
waar we zin in hebben!
DONS-docent(en): Younes

DONDERDAG

BLAUW & ROOD
KEUZECURSUS: 
ORDE EN CHAOS
Orde is toch saai? Chaos is toch veel  
leuker…Het is tijd voor een echte  
keuzecursus. Iedereen krijgt een strippen  
kaart en kiest net zoveel chaos als  
orde - activiteiten. Wat wordt het,  
Orde of Chaos? 
DONS-docent(en): Bart & Wies

GEEL
GOUDLOKJE EN DE DRIE 
BEERTJES
Dit blok duikt Geel in het verhaal van 
“Goudlokje en de Drie Beertjes”. Aan de 
hand van dit magische sprookje gaan 
de Geeltjes uitbeelden, schilderen en 
schminken. Zo leren ze wat klein,  
middelgroot en groot is en stappen zowel 
in de rol van de brave Beertjes als die van 
het ondeugende meisje.
DONS-docent(en): Cyrelle
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