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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN BLAUW

SARPHATI SAFARI 
Dinsdag gaan we op safari!! Zebra’s zoeken,  
kamelen tikken, leeuwen interviewen, voetballen  
met krokodillen & dansen met pinguïns...Het kan  
allemaal, want DONS trekt erop uit, het park in  
en op avontuur!! 
DONS-docent(en): Edwin & Nadia

GROEN EN BLAUW
SPEURTOCHT 2.0
Speuren is mogelijk in allerlei geuren…
Speuren in kiertjes en speuren in scheuren…
Speuren in bouwen en speuren in kleuren...
En in een spel kan ook van alles gebeuren…
Dat zal ons vast en zeker niet betreuren…
Kan speuren ons dit blok een beetje opfleuren?
DONS-docent(en):  Froukje & Lieke

SCHRIJFDANS
Door schrijfdans leren de kinderen van grof motorisch 
naar fijn motorisch te werken. Van bewegingen in de 
ruimte naar vorm op papier. Deze methode van dans 
en teken- schrijfvaardigheid wordt in frisse thema’s 
gegoten en prikkelt de fantasie! Schrijfdans wordt 
ondersteund door speciaal daarvoor gecomponeerde 
muziek, wat ook de muzikaliteit van het kind bevordert. 
Dans en schrijf met ons mee!
DONS-docent(en): Nadia

BLAUW WIE IS DE MOL?
Wie is de mol? Wie is kandidaat? Wie zorgt voor geld 
in de pot en wie laat de opdrachten mislukken? Wie 
lost het mysterie op en maakt de test het beste? Wie 
wint het blok en ontmaskert de mol? 
 
Groep Blauw gaat de uitdaging aan! Terug van weg-
geweest spelen zij dit zenuwslopende spel. Puzzelen, 
actie, mensenkennis, alles komt aan bod tijdens dit 
allesomvattende spektakel. En de mol… die probeert 
natuurlijk niet op te vallen. Wellicht is het de over 
fanatieke kandidaat, of juist de klungelige speler in de 
groep, die zorgt voor weinig punten in de pot. Niets is 
wat het lijkt...bij ‘Wie is de Mol’  Oscar Carré editie...
DONS-docent(en): Nadia & Nicoline

BLAUW ERGER JE NIET
Gloednieuw DONS vraagt om een gloednieuw thema. 
Dit blok gaat Blauw een diepe duik nemen in de 
wereld van de spelletjes. Wanneer is het een sport en 
wanneer een spel? Kunnen jullie eigenlijk wel tegen 
jullie verlies en wat voel je dan? We gaan de klassieke 
bordspellen levend maken, nieuwe verzinnen en  
uitproberen, tv-spelletjes naspelen, onze eigen quiz 
bedenken en misschien ook wel opnemen. Wie wordt 
de quizmaster, wie wint de hoofdprijs en wie werkt 
liever achter de schermen? Ieder zijn/haar eigen taak. 
Maar denk eraan, Blauw: Erger je niet!
DONS-docent(en): Edwin

WELKOM BIJ DONS
Op vrijdag is de keuze reuze. We leren verschillende 
DONS liedjes, gaan koken, houden modeshows en 
dansen tot we erbij neervallen.
DONS-docent(en): Marieke & Nicoline

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018 - DONS 6

BLOK 1
VAN 17 SEPTEMBER  
T/M 23 NOVEMBER

BLOKAFSLUITING!
19 NOVEMBER T/M  

23 NOVEMBER
VAN 17.15 TOT 17.45 


