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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN BEESTENBOEL IS SUPERCOOL 

Hand in hand met een olifant. Op safari met een gele 
kanarie. Draagt een aap echt gouden ringen? Kan een 
tijger goed swingen? Groen vertelt, rijmt, beweegt en 
speelt met klank en dier. Het wordt een DONS blok  
vol plezier!
DONS-docent(en): Veerle

PAUL DE PAUW
Na wat heen en weer gebel, heeft Paul besloten 
om weer terug te komen op de BMS. Paul gaat de 
Groentjes van alles leren. Of gaat Groen Paul alles 
leren? Neem je oordoppen mee naar de dagsluiting, 
want Paul klinkt nog hetzelfde.
DONS-docent(en): Arthur

ALLE GROEPEN
WONDEREN OP WOENSDAG
We beleven op woensdag allemaal gezellige,  
wonderlijke avonturen! Zo beginnen we de middag 
vaak in het gezellige Tosti-land en vertellen we elkaar 
wonderlijke verhalen. We ontdekken de wonderlijke 
wereld rondom de school of dromen lekker weg  
met mooie muziek of een boek.
DONS-docent(en): Liselotte & Malwina

KAREL APPEL
Dit blok gaat Groen aan de slag als een echte  
kunstenaar! We gaan kunst maken zoals Karel  
Appel dat deed. We leren hem en zijn vrienden  
uit de CoBrA groep kennen.Niet een cobra slang  
maar iets heel anders... We gaan niet alleen schilderen 
en knutselen, maar ook op avontuur zoals hij dat  
deed. En heel misschien komt Karel Appel zelf wel  
een kijkje nemen...
DONS-docent(en): Geerte

ALLE GROEPEN
VRIJ OP VRIJDAG
Op vrijdag nemen we lekker de tijd om te spelen  
en doen we waar we zin in hebben. Een kei groot  
zandkasteel bouwen, een strijkkralen werkje maken  
of opgaan in een zelfgemaakt spel. We gaan op pad 
naar het park of de kinderboerderij, kijken hoe het  
met de geitjes gaat, daar wordt iedereen blij van! 
DONS-docent(en): Geerte & Sjoukje

BLAUW DE WONDERLIJKE WERELD VAN WILLY WON-
KA’S CHOCOLADEFABRIEK
We duiken diep de geheime fabriek in van Willy  
Wonka! We gaan dansen met de oempaloema’s,  
geheime toverballen en ander snoepgoed maken  
en zwemmen in de chocoladerivier! Blauw krijgt  
de Gouden Tickets! Pas maar op dat het glazuur  
niet van je tanden spat! 
DONS-docent(en): Geerte & Liselotte

AAARRRRGGGHH!!!
Maak je borst maar nat want dit blok wordt ruig,  
vies en smerig. Alle hens aan dek want Ruige Rita  
en Lelijke Lola zijn op zoek naar landrotten die het 
piratenvak waardig zijn.
DONS-docent(en): Jessie & Nicoline

MET DONS DE WERELD ROND
Blauw gaat een wereldreis maken! We starten in ons 
eigen kikkerlandje en reizen dan naar waar de wind 
ons brengt. We zullen de gebruiken en de taal leren 
van alle verschillende landen die we aandoen en dat 
delen we natuurlijk tijdens de dagsluiting!
DONS-docent(en): Arthur & Nienke

ROOD 90’S NOW
De jaren 90 keert terug! Samen met Rood gaan  
we een aantal jaren terug in de tijd. De tijd waarin  
juf Nienke en juf Jesse jong waren. Ook zo  
benieuwd wat wij na schooltijd deden? Rood gaat  
het meemaken! 
DONS-docent(en): Jesse & Nienke

LIEFDE IN HET KOUDE NOORDEN
Juf Liselotte is verliefd op Bjorne Berendson.  
Een scandinavische houthakker uit Finland. Hij wil 
dolgraag naar Bussum komen, maar is bang voor 
heimwee. Kan Rood hem helpen zich thuis te  
voelen? Haal al je scandinavische skills uit de kast!
DONS-docent(en): Liselotte & Nienke

THE GAME IS ON!
Dit blok staat in het teken van spelletjes, spelletjes  
en nog meer spelletjes. Samen met Petra Pion  
van de spelletjesfabriek ontdekt Rood wat een spel  
precies is, waarom er spelregels zijn en voor wie 
spelletjes worden gemaakt. Rood gaat spelenderwijs 
op ontdekkingstocht door spelletjesland om tijdens  
de blokafsluiting een eigen ontworpen spel te presen- 
teren. Houdt de dobbelstenen vast, leg de kaarten 
neer en ontdek de wondere wereld van het spel.
DONS-docent(en): Nicoline & Veerle

GOUD MAFFIABAL
We kennen allemaal het spel weerwolven, maar  
Goud gaat voor een nog moeilijkere variant, namelijk: 
Maffia. Een spannend spel waarin je er snel achter 
moet komen wie de Maffia is voordat iedereen  
vermoord is. Combineer dit met trefbal en je hebt  
een te gek spannend spel voor jong en oud.
Be there or be square.
DONS-docent(en): Arthur

MASTERS VAN DE DOJO
Een Dojo is een heiligdom voor beoefenaars van 
oosterse krijgskunsten. We gaan voor een eclectische 
benadering (want dat klinkt cool) en zullen elke  
week kennismaken met een nieuwe kunstvorm. 
We bestuderen de wijsheden en mediteren in zelf 
samengestelde tenues. En dan, oefenen! Harrigato!!!
DONS-docent(en): Berend Jan

PARODIE, WIE KENT HET NIE?
De sterren van Goud betreden voor de derde keer 
de rode loper. Ze gaan shinen in een videoclip waarin 
wordt gedanst, gerapt en gezongen. Dit wordt niet 
zomaar een videoclip, maar eentje vol met humor.  
Ze gaan kennis met het woord parodie. Begin alvast 
maar met die buikspier oefeningen, want je gaat 
lachen, gieren en brullen!
DONS-docent(en): Jesse

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019 - DONS 5

BLOKAFSLUITING!
4 FEBRUARI T/M  

8 FEBRUARI

VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 2
VAN 26 NOVEMBER  
T/M 8 FEBRUARI


