
ACTIVITEITENPROGRAMMA  DONS 5

MAANDAG

GROEN 
HOE HEURT HET?
Hoe gedragen we ons nou eigenlijk  
voorbeeldig in Groen? We gaan op een 
leuke manier onderzoek doen naar wat 
nou wel en niet netjes is. Aan het einde 
van het blok kunnen we misschien wel de  
wals of weten we hoe we ons gedragen 
in een vijf sterren restaurant. Wees gerust, 
we gaan natuurlijk ook gewoon leuke 
spelletjes doen.
DONS-docent(en): Arthur

BLAUW 
CIRCUS DONS
Blauw gaat dit blok een echt circus  
runnen. Met heuse acrobaten, goochel- 
acts, clowns, sportkampioenen en  
koorddansers. En laten we ook de  
spreekstalmeester met de hoge hoed  
niet vergeten! Wie weet kunnen we  
met de blokafsluiting wel een grote  
circustent bouwen.
DONS-docent(en): Juliette

ROOD & GOUD
HIP TO THE HOP
Rood en Goud transformeren tot echte 
hiphoppers. We schrijven raps, gaan 
breakdancen en maken graffiti art. Want  
er komt zoveel meer bij kijken dan alleen 
een beetje stoer doen, het is een cultuur!
DONS-docent(en): Nienke

DINSDAG

GROEN 
LENTEKRIEBELS
Groen krijgt last van de… Lentekriebels! 
Want de lente, dat is toch de mooiste tijd 
van het jaar? Bloemen komen op, jonge 
eendjes kruipen uit het ei en bloesem 
dwarrelt van de bomen. Dus doe je jas 
maar uit en vier het lentefeest met ons mee!
DONS-docent(en): Veerle

BLAUW
KOKEN ZONDER VUUR
Huh, kan dat wel, koken zonder vuur?! 

WOENSDAG

ALLE GROEPEN
WILDE WOENSDAG
Op woensdag mogen we lekker los!  
Door het bos rennen, knutselen, naar de 
kinderboerderij, buiten spelletjes doen, 
sporten, hutten bouwen, toneel spelen; 
alles kan en (bijna) alles mag op deze dag!
DONS-docent(en): Juliette & Malwina

VRIJDAG
ALLE GROEPEN
ALLES MAG OP VRIJDAG
Op vrijdag kunnen we van alles  
verwachten! We gaan lekker op pad, 
bakken een cake of maken een  
Broadway show. Maar misschien wil je 
ook even bijkomen van de week met  
een boekje. Dat mag ook. 
DONS-docent(en): Nienke & Sjoukje

DONDERDAG

Groen maakt dit blok kennis met haar 
Ook al is het soms een beetje raar
Van zuster Klivia tot de spin Sebastiaan
Zo zal ze weer voor even bestaan
DONS-docent(en): Nicoline

BLAUW
BLAUW BLOED
Hoe houd je een troonrede, hoe ga je om 
met fotomomenten en hoe zwaai je naar 
het volk? Kortom, hoe koninklijk is groep 
Blauw? Om dat te ontdekken krijgen ze 
een masterclass van iemand van adel. 
DONS-docent(en): Leonie & Nienke

ROOD & GOUD 
WIE IS DE MOL 2.0 
Wegens succes verlengd...nu gaat de 
groep van donderdag eraan geloven. We 
spelen negen weken lang het spel ‘Wie is 
de Mol’, welbekend van televisie. We gaan 
spellen spelen, molboekjes bijhouden en 
natuurlijk zelf mollen! Want wie is nu toch 
die enige echte Mol…?
DONS-docent(en): Arthur & Juliette

GROEN 
DE WERELD VAN 
ANNIE MG SCHMIDT
Annie MG Schmidt; wie kent haar niet?
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Ja echt, dat kan! Wij dompelen ons 
dit blok onder in de culinaire wereld en 
schotelen iedereen de heerlijkste gerechten 
voor tijdens de dagsluiting. Dat wordt 
smullen geblazen!
DONS-docent(en): Juliette & Nicoline

ROOD & GOUD
VIDEOCLIP
We gaan kijken of we een echte muziek 
video kunnen maken met Rood & Goud. 
We kiezen een nummer uit en gaan deze 
vertolken in een videoclip. Dit gaan we 
combineren met sport en tekenen. De 
ontwikkelingen zullen we allemaal weer 
showen met de grote blokafsluiting.
DONS-docent(en): Arthur
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