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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN MUZIKALE MAANDAG

Groen gaat op maandag eens heerlijk muziek maken! 
Elke week leren we een nieuw lied zingen, een 
instrument bespelen, een dans en misschien zelfs 
componeren en improviseren! Hoeveel muzikaliteit zit 
er in deze kinderen verborgen? 
DONS-docent(en): Liselotte

DE KLEINE PINGUÏN
Groen maakt dit blok kennis met de kleine pinguïn. 
Deze pinguïn heeft alleen een probleem, hij zou graag 
wat meer kleur hebben. Misschien wil hij wel zo roze 
zijn als een flamingo of misschien staan de strepen 
van een zebra hem wel erg goed. Hopelijk kan Groen 
helpen om de mooiste kleuren te vinden.
DONS-docent(en): Nicoline

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 & Liselotte

MENEER LICHTJE
Meneer Lichtje heeft een probleem. Hij is niet bang in 
het donker, maar in het licht! Daarom durft hij nooit zijn 
lampje aan te steken. Kan Groen hem overtuigen door 
te laten zien hoe mooi licht kan zijn? Het wordt een 
gloeiend blok vol avontuur in het licht. 
DONS-docent(en): Jesse & Juliette

ALLE GROEPEN
VRIJ OP VRIJDAG
Op vrijdag nemen we lekker de tijd om te spelen en 
doen we waar we zin in hebben. 
Een kei groot zandkasteel bouwen, een strijkkralen 
werkje maken of opgaan in een zelfgemaakt spel.  
We gaan op pad naar het park of de kinderboerderij, 
kijken hoe het met de geitjes gaat, daar wordt  
iedereen blij van! 
DONS-docent(en): Geerte & Sjoukje

BLAUW B(L)AUWMEESTERS
Bob de Prutser en Gerard Gootsteen zijn bouwvakkers 
met twee linkerhanden. Hoe moet dat toch met die 
grote bouwopdracht die ze hebben gekregen?  
Slapeloze nachten hebben ze er van. Ze komen er 
maar niet uit. Blauw schiet te hulp. Het wordt een blok 
vol hakken, zagen, timmeren, passen en meten. Zal 
het ze lukken?
DONS-docent(en): Arthur & Jesse

BLAUWE MONSTERS
Bij DONS kwam er een zielig monstertje aanlopen. 
Eentje die al zijn krachten kwijt is en eigenlijk een 
beetje bang is! Blauw komt gelukkig to the rescue 
en ontdekt intussen waar zijn eigen monsterkrachten 
liggen! GGGGRRRR!
DONS-docent(en): Liselotte & Nienke

HET IS FEEST BIJ DONS!
Blauw gaat dit blok de wereldreis verder voortzetten, 
maar nu wel op een heel bijzondere wijze. We gaan 
naar alle plekken waar carnaval wordt gevierd! Zo 
leren we bijvoorbeeld het Brabantse, Braziliaanse en 
Italiaanse carnaval kennen. Door te hossen, te zingen, 
te verkleden en te schminken maken we er een groot 
feest van!
DONS-docent(en): Geerte & Veerle

ROOD WIE BEN JIJ?
Met Rood geven we onze eigen donzige draai aan het 
pestprotocol, en gaan we onderzoeken hoe we  
aardiger tegen elkaar kunnen zijn. Met behulp van 
gekke typetjes zoals Boze Benno, Lachende Linda en 
Stoere Steven komen we erachter hoe verschillend je 
met je emoties om kan gaan in lastige situaties zoals 
pesterijen. Op naar een pest-vrije, vredige wereld!
DONS-docent(en): Juliette & Nienke

ROOD EN GOUD
REUZE VEEL KEUZE
Nieuw op de BMS; Reuze veel keuze! We gaan  
de oudere kinderen een cursus carrousel aanbieden, 
waarbij Arthur, Jesse en Juliette een 4 wekelijkse  
workshop geven. Iedereen van Rood en Goud mag 
twee workshops uitkiezen en gaat daar komend  
blok mee aan de slag.
DONS-docent(en): Arthur, Jesse & Juliette 

ROOD EN GOUD
REUZE VEEL KEUZE
Nieuw op de BMS; Reuze veel keuze! We gaan de 
oudere kinderen van DONS een cursus-carrousel  
aanbieden, waarbij Arthur, Nienke en Nicoline een  
4 wekelijkse workshop geven. Iedereen van Rood en 
Goud mag twee workshops uitkiezen en gaat daar 
komend blok mee aan de slag.
DONS-docent(en): Arthur, Nicoline & Nienke 

GOUD VLOG JE RAAK
Goud gaat zich onderdompelen in de wereld van de 
vlogger. Wat is een vlog en hoe word je nou een echte 
vlogger? Met thema’s als kleding, vrienden en pesten 
ontdekken we hoe je het beste een persoonlijk verhaal 
kunt vertellen. Dit wordt vastgelegd in een filmpje.  
Het verschil tussen wie je bent en wie je wil zijn, maakt 
wat je vlogt!
DONS-docent(en): Veerle

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019 - DONS 5

BLOKAFSLUITING!
15 T/M 19 APRIL

VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 3
VAN 11 FEBRUARI 
T/M 19 APRIL


