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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN INSEKTEN GEKTE 

In de zomer kwamen de DONS kinderen weer veel  
insecten tegen, maar wat doen die insecten nu  
eigenlijk?  Zijn ze echt zo gevaarlijk? Groen gaat dit 
blok op insecten inspectie en er komen heel wat  
gekke beestjes tevoorschijn! 
DONS-docent(en): Geerte

WELKOM IN DE FABRIEK!
Op dinsdag gaat Groen beleven hoe het is om in 
een fabriek te zijn. We maken onze eigen machines, 
apparaten, en misschien zelfs robots, waarmee we de 
gekste uitvindingen kunnen doen. Puffend en ratelend 
maken we onze eigen fabriek door zelf te veranderen 
in een machine!
DONS-docent(en): Maris

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): Juliette & Geerte

DE GROENE BALLON
Er was eens een Groene Ballon en hij was zoek. Gaat 
Groen hem vinden? Misschien bij de dieren in het bos? 
Of bij de muzikanten in de band? We maken een echt 
ballonnen-koor, we laten een ballonnen-boodschap 
achter, we doen een ballonnen-gevecht… Maar schrik 
niet… Want PATS! Daar knapt hij! 
DONS-docent(en): Liselotte

ALLE GROEPEN
DE LIJST OP VRIJDAG
Vrijdag is altijd een heerlijke dag waarop we alles  
kunnen doen wat we willen! Aan het begin van het  
blok zetten we daarom een echte Bucketlist op,  
waar de kinderen zelf op kunnen aangeven wat  
we dit blok gaan doen. Alles kan maar één keer 
worden afgestreept, dus de keuzes moeten goed 
overwogen worden... Gaat het de kinderen lukken  
alles af te strepen?
DONS-docent(en): Liselotte & Nicoline

BLAUW BLAUWE SUPERHELDEN
Blauw gaat met kracht het nieuwe schooljaar in. Als 
echte superhelden gaan we elkaar helpen. We gaan 
onze krachten op de proef stellen, eruit zien als een 
superheld en we vormen een heus superhelden team! 
Kom maar op!
DONS-docent(en): Jesse & Liselotte

DE BLAUWE RUITERS
Gewapend met ballonnen, kranten, lijm en stokken 
gaat Blauw dit blok dieren maken waar we op  
kunnen rijden. Met deze dieren gaan we uiteindelijk 
op avontuur en houden we een heus toernooi. Wie 
mag zich aan het eind van dit blok de beste ruiter van 
DONS noemen?
DONS-docent(en): Arthur & Nicoline

STERKE VERHALEN
Blauw is heel goed in sterke verhalen vertellen, vooral 
als het over de vakantie gaat.. Daarom blijft groep 
blauw nog even in de vakantiesferen en mogen ze 
alle sterke verhalen over hun zomervakantie vertellen, 
uitbeelden en knutselen! Misschien komt er ook nog 
wel een luilak langs die moe is van het vakantie vieren..  
DONS-docent(en): Geerte & Juliette 

ROOD OPVALLEN EN VERSCHUILEN
Opvallende Otto en Verlegen Vera zijn beste vrienden, 
maar wel twee tegenpolen. Waar Otto het liefst als een 
pauw paradeert en zich opvallend gedraagt, is Vera 
het liefst verscholen in haar hut of bunker. Samen met 
deze twee typetjes gaan wij ontdekken wanneer het 
handig of leuk is om op te vallen en wanneer het fijner 
voelt om je te verschuilen in een groep of voor jezelf 
een veilige bunker te bouwen. En; hoe regelen de  
dieren in de vrije natuur die verschillen nou eigenlijk?
DONS-docent(en): Juliette & Maris

ESCAPE ROOM 
Ohnee! Wat is er allemaal gebeurd? Er is een mevrouw 
vermist...maar wie is zij? En lukt het Rood om haar 
te bevrijden? Door middel van slimme opdrachten en 
sluwe tactieken kunnen er punten gescoord worden 
waarmee deze lieve mevrouw bevrijd kan worden. Het 
is tijd voor het spannende spel; Escape Room.
DONS-docent(en): Jesse & Juliette

CLUEDO
Er is iets gebeurd! Maar wat precies, dat weet  
niemand.... Rood gaat het grote mysterie oplossen. 
Het wordt een blok vol spanning en sensatie. De  
verdachte personen komen langs bij DONS.  
Wie is de echte moordenaar? Twee teams strijden 
tegen elkaar. Tijdens deze strijd wordt je creativiteit  
en samenwerking op de proef gesteld. Zijn jullie klaar 
voor het spannende spel....Cluedo.
DONS-docent(en): Arthur & Jesse

GOUD CIRCUS
Goud heeft zelf het thema circus gekozen. Sterker 
nog, ze hebben het zelf voorgesteld en bedacht.  
Grappig genoeg wilde ik dit thema doen met Groen, 
maar Goud kan natuurlijk nog meer gevaarlijke 
truukjes. We hebben er veel zin in en we gaan jullie 
allemaal verbazen bij de dagsluitingen. 
DONS-docent(en): Arthur

EEN TICKET NAAR BANGKOK
17 Oktober is het zover! Liselotte gaat op reis naar 
Azië en de hulp van Goud is erg welkom! Want wat 
past er allemaal in een backpack? Waar moet je  
rekening mee houden en in welke cultuur komt ze  
terecht? Hoe zeg je ‘hallo’ in het Vietnamees en wat 
gaat ze daar toch allemaal doen? 
DONS-docent(en): Liselotte

WIE IS DE MOL
Molboekjes, jokers, snoepjes in de pot, de dagboek-
kamer en spannende opdrachten zullen allemaal  
langskomen dit blok. Goud gaat namelijk op  
zoek naar… de mol. Onder begeleiding van Ans  
Mooiakkers.
DONS-docent(en): Nicoline
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