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GEEL ALLE KLEUREN VAN DE.. .

Geel bekent kleur! Kleuren kunnen zich vermenig- 
vuldigen, hebben emotie en kunnen vele vormen 
aannemen. Elke week ontdekken we de ware aard 
van kleur. We gaan beeldend aan de slag, bijvoorbeeld 
alleen gele dingen uit de natuur, en in theatervorm: 
wat is dat toch met die kleuren? Wat gebeurt er als je 
kleuren gaat mengen? En hoe voelt rood zich?
DONS-docent(en): Jantien & Vera

SURVIVAL
Geel leert survivallen! Wat moet je allemaal kunnen om 
te overleven in de natuur? Leer in een boom klimmen, 
hoe bouw je een goede hut en misschien ook een 
huis voor meneer egel? Welke beestjes leven er in de 
natuur? Een camouflagepak maken. Dit leren de kids 
allemaal aan Deftige Door en Tuttige Thea die helemaal 
niets weten van overleven in de natuur.
DONS-docent(en): Bart & Vera 

ALLE GROEPEN
DONS RECORD BOEK
DONS record boek komt naar de Olympia, het boek 
met alle records van alle DONS locaties. Welke records 
kunnen we verbreken? Misschien kunnen we er zelfs 
een aantal aan toevoegen? Kunnen we bijvoorbeeld 
de langste tekening maken of het hoogste een voetbal 
schoppen?
DONS-docent(en): Bart & Jessica

OPTOCHT! 
Geel gaat de straat op! We gaan met muziek en  
zelfgemaakte objecten de buurt wakker schudden!  
Wat is een optocht en wat brengt het teweeg?  
We gaan het allemaal ontdekken! 
DONS-docent(en): Hedwig & Liselotte

ALLE GROEPEN
REUZE VEEL KEUZE
Op vrijdag mag je elke week opnieuw kiezen  
wat je wilt gaan doen. 
Wil je iets maken, een heerlijk spel spelen in de 
gymzaal of op het schoolplein? Of misschien wil je 
rustig even bijkomen van de week met een boekje in 
een hoekje? Op vrijdag is er Reuze veel Keuze!
DONS-docent(en): Hedwig & Jessica

BLAUW LEVEND GAMEN
Terug van weggeweest: levend gamen! Ken jij de 
spelletjes stratego, pac-man, memorie, kwartet? 
We spelen ze allemaal, maar niet aan tafel of achter 
een computer, maar we veranderen zelf in spoken, 
bommen en kanaries als deel van de spellen. Blauw 
gaat een actief blok tegemoet.
DONS-docent(en): Bart

KLOKHUIS A LA DONS!
Iedereen kent het superleuke programma het Klokhuis 
wel. Hierin leren we op een leuke manier van alles wat! 
Maar wat weten de kinderen uit Blauw al? Wat komt 
er allemaal kijken bij het maken van een programma 
als het Klokhuis? Wie weet maken we wel een paar 
informatieve afleveringen!
DONS-docent(en): Molly & Tjallie

CIRCUS IN TOWN
O nee! De dieren uit het circus zijn ontsnapt, de  
vrolijke clown heeft liefdesverdriet en de acrobaten  
zijn in de winter te veel aangekomen om nog een  
show te kunnen geven! Geen nood aan de man want 
Blauw kan na deze cursus Circus wel een showtje 
komen geven!
DONS-docent(en): Malwina

ROOD IS HET KUNST OF KAN HET WEG?
Dit blok gaat Rood aan de slag met SCRAP!  
Een grote lading afgedankte fabrieksonderdelen  
wordt bezorgd bij DONS. Wat kunnen we hier mee? 
Sorteren, rangschikken, creëren en bouwen. Rood 
gaat het uiterste uit elk klein voorwerpje halen, een 
nieuwe functie geven of er kunst van maken. We  
gaan het zien!
DONS-docent(en): Molly

SHOWTIME!
Trek je danspakjes aan, zet je showhoedje op, want 
we gaan swingen! Van urban tot jazz dance,  
verschillende dansstijlen komen aan bod. Na deze 
cursus kan Rood de sterren van de hemel dansen!  
DONS-docent(en): Malwina

ROBINSON DONS
Rood gaat de uitdaging aan: wie kan het beste  
overleven op een eiland en alle uitdagingen die  
daarbij horen? De evenwichtsproef, de eetproef… 
wat staat ze allemaal te wachten? En wie wordt 
DONS-Robinson 2019?
DONS-docent(en): Bart & Tjallie
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BLOKAFSLUITING!
15 APRIL T/M 

19 APRIL

VAN 17.15 TOT 17.30 

BLOK 3
VAN 11 FEBRUARI 
T/M 19 APRIL


