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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN ‘KNOOP & SLOOP’ 

Knoop & Sloop b.v. stellen zich voor. Waar Sloop alles 
sloopt zal Knoop alles maken. Groen gaat dit blok het 
bedrijf Knoop & Sloop helpen met dingen kapot maken 
en de mooiste dingen weer heel maken en uitvinden. 
Zullen ze als volwaardig klussers worden aangenomen 
bij het sloop/uitvind bedrijf?
DONS-docent(en): Desi

OP ONTDEKKINGSREIS MET BEER GRILL
Dit blok krijgt Groen bezoek van survival expert Beer 
Grill. Samen gaan we een nieuw eiland ontdekken. Wat 
voor planten en dieren zullen we hier tegenkomen? 
Zijn er ook mensen? En waar gaan we slapen? Wat 
kunnen we eten? We komen er allemaal achter op 
deze ontdekkingsreis naar het onbekende!
DONS-docent(en): Annemijn

ALLE GROEPEN 
DONS BAND
Bij Dons hebben we de leukste liedjes over ninja’s,  
lego en tijgers is poezenpakken, maar ze zijn helaas 
een klein beetje weggezakt. Daarom gaan we ze  
dit blok weer lekker opfrissen met aan het eind een 
spetterend concert in het Donshuis!
DONS-docent(en): Anne & Auke

ONDER DE LOEP
Met onze ogen kunnen wij de wereld om ons heen 
zien. Maar hoe ziet deze wereld eruit als je in kan 
zoomen? Dit blok gaan we met Groen ontdekken  
hoe dichtbij we kunnen komen.
DONS-docent(en): Tessa

ALLE GROEPEN
BEESTENBOEL!
We zijn allemaal in de dierentuin geweest, de plek in 
de stad waar talloze dieren wonen. Maar wat is er nou 
nodig voor een dier om zich thuis te kunnen voelen? 
Dat verschilt natuurlijk per dier, maar dat gaan we dit 
blok uitzoeken en met onder anderen een noodzakelijk 
uitje daarvoor…
DONS-docent(en): Anne & Auke

BLAUW ‘KNOOP & SLOOP’ 
Ook Blauw gaat dit blok aan de slag met Knoop en 
Sloop. Knoop en Sloop hebben een sloop/uitvindbedrijf, 
waarbij ze hard op zoek zijn naar nieuw personeel. 
Groep blauw kan schijnbaar al erg goed slopen en 
‘knopen’ maar zullen ze daarmee de ultieme hulp voor 
Sloop en Knoop b.v. zijn?
DONS-docent(en): Auke & Dewi

MAQUETTE EILAND
Er is een nieuw eiland ontdekt in het midden van de 
Oceaan. Het eiland is nog onbewoond. 
De ontdekker ervan -Massimo Maquette- is op zoek 
naar DE vernieuwende, jonge, innovatieve  
landschapsontwerpers van de toekomst om dit  
nieuwe land vorm te geven. Blauw is een van de  
weinige geselecteerde groepen die mogen solliciteren 
naar deze prachtige baan en unieke kans. Want, als 
je een land zelf mag ontwerpen, hoe ziet het er dan 
eigenlijk uit?
DONS-docent(en): Desi & Janske

HET MYSTERIE VAN DE VERLOREN  
GELUKSSTENEN
Er waren eens een koning en koningin die samen 
gelukkig leefden in Kasteel Kantaloep. Nooit waren 
er ongelukken, nooit was er verdriet.. Het geheim? 
De geluksstenen die zij op hun huwelijksreis hadden 
gevonden. Maar oh nee! Na jaren van geluk zijn de 
stenen diep in de nacht gestolen. Alles veranderde in 
het Kasteel. Mensen struikelden over keien, werden 
verkouden of kregen ruzie. Het mysterie van de  
verloren stenen is nooit opgelost. Maar de juffen von-
den een aanwijzing die alles kan veranderen.  
Kan Blauw de geluksstenen terugvinden?
DONS-docent(en): Annemijn & Dewi

ROOD ‘KNOOP & SLOOP’
Met Rood staan we voor een uitdaging.
Zoveel mogelijk spullen een nieuw leven inblazen. 
Hierbij hebben we een hoop creatieve koppen en ware 
verzamelaars nodig.
DONS-docent(en): Tessa 

MOSREDNA
Huh, wat? Rood gaat dit blok veranderen van  
perspectief en de wereld op zijn kop aanschouwen. 
We draaien alles om en gaan samen op een  
ondersteboven ontdekkingstocht. Want voor gesprek 
kan je nog voeren als alle woorden achterstevoren 
zijn? En wat gebeurt er als we precies het  
tegenovergestelde gaan doen van wat we zeggen?
DONS-docent(en): Sannah

MYSTERY BOX
Rood en ik kennen elkaar nog niet. En wat is er dan 
leuker dan ons te richten op elkaar leren kennen, 
verrassen, verbazen en niet te weten wat er iedere 
donderdag uit de Mystery Box komt als activiteit! 
Alhoewel…
Misschien is het voor de een een vraag en voor de 
ander een weet! Voelen jullie ook de spanning al?
DONS-docent(en): Janske

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022/2023 - DONS 6

BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 7 NOVEMBER -  

VRIJDAG 11 NOVEMBER
PRESENTATIE  

VAN 17.00 TOT 17.20

BLOK 1
VAN 29 AUGUSTUS  
T/M  18 NOVEMBER


