
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL OP PAD MET PIPPI

Op maandagmiddag bevinden de kinderen uit  
Geel zich in Villa Kakelbont! Op bezoek bij Pippi 
Langkous, het allersterkste meisje met knaloranje haar. 
Wat kunnen we van haar leren? Hoe je spaghetti eet, 
hoe je met je voeten op je kussen moet slapen of hoe 
je paarden in de lucht kunt tillen. ‘Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’ aldus Pippi!
DONS-docent(en): Molly & Vera

BOUWEN
Torens met blokken, k’nex, kapla of lego het is  
fantastisch om iets te bouwen. We kennen Bob de 
Bouwer vast al, maar nu moeten we oppassen voor 
Simon de Sloper, die wil alles kapot maken. Komt  
Geel erachter waarom hij dat doet?
DONS-docent(en): Bart

ALLE GROEPEN
ONTWERP JE DROOMHUIS
Elke woensdag is natuurlijk vol creativiteit en vrijheid. 
Dit blok gaan we ook nog eens een eigen droomhuis 
ontwerpen en bouwen. Wordt het een hutje op de berg 
of misschien wel een kasteel vol torens en zwembaden?
DONS-docent(en): Bart & Jessica

RIDDERS, DRAKEN EN PRINSESSEN
Tegen het einde van het schooljaar gaat Geel fantaseren 
over ridders, prinsessen en draken. Hoe fijn is het om 
even de droomwereld in te stappen, spelletjes te doen, 
schminken en te spelen alsof we onze helden zijn? We 
gaan het allemaal zien op donderdag!
DONS-docent(en): Bart & 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 HET LEVEN IN EEN LUCHTBALLON
Hoe is het om te vliegen? In een luchtballon? Dat 
moet toch fantastisch zijn? Alle mensen zijn als kleine 
insecten. We maken onze eigen wereld en ontdekken 
welke spelletjes je allemaal kan doen op een heel  
klein plekje!
DONS-docent(en): Bart

FLUXUS
Blauw duikt in de Fluxus kunst. Kunst wordt opeens 
onderdeel van de dagelijkse realiteit op DONS en 
ontregelt de boel! Voor je het weet stap je op een vloer 
van pindakaas of beweegt alles ineens achterstevoren. 
DONS-docent(en): Malwina & Vera

SCULPTUREEL ERFGOED
Op het strand heb je soms wedstrijden zandsculptuur 
bouwen. De beste zandkunstenaars van de wereld 
doen hier aan mee en maken de meest fantastische 
figuren en gebouwen van zand. Wij gaan eens 
kijken wat wij ervan bakken in ons eigen zand rond 
de school. We zullen verschillende technieken van 
zandsnijden oefenen. Welk team maakt het meeste 
indruk met een sculptuur?
DONS-docent(en): Hedwig

ROOD LOOK IN THE CAMERA!
Geïnspireerd op videoclips van de beste regisseurs 
gaan wij dit blok een eigen video maken. One-shot, 
storyline, lipdub, kostuums! Noem het maar op, wij 
gaan het maken!
DONS-docent(en): Jantien

DAT KUNNEN WIJ BETER!
Kijk je wel eens naar een film en denk je… dat kan ik 
beter? Dit blok gaan we met Rood kijken of ze beter 
kunnen acteren dan Leonardo DiCaprio, Johnny  
Depp of Nathalie Portman. Beroemde filmscènes uit 
bijvoorbeeld Titanic of Harry Potter gaan we naspelen. 
Want wij kunnen dit beter! 
DONS-docent(en): Molly

WAT HEB JIJ DAN AAN?!?!
We gaan door verschillende tijdsperiodes en culturen 
reizen om te zien wat men voor een klederdracht 
draagt. De elementen die we mooi vinden verwerken 
we in onze eigen ontworpen kledingstuk met op  
het einde van het blok een prachtige show ter  
demonstratie!
DONS-docent(en): Malwina
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BLOKAFSLUITING!
24 JUNI T/M 28 JUNI
VAN 17.15 TOT 17.30 

BLOK 4
VAN 6 MEI T/M  
28 JUNI 2019


