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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

KLEURENFESTIJN
Waar komen kleuren vandaan? Dit blok gaat Groen 
elke dinsdag kleuren onderzoeken. Hoe kan je kleuren 
zelf maken? Hoe komt het dat we kleuren kunnen 
zien? Hoe zou het zijn als je geen kleuren kan zien? 
Alles in het teken van kleuren, kleuren en nog eens 
kleuren. Trek je schort alvast maar aan want het wordt 
een kleurenfestijn! 
DONS-docent(en): Jesse

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

KUNST MET EEN GROTE K
Als echte kunstenaars leven, hoe doe je dat? Wij gaan 
op onderzoek uit en genieten van alle creativiteit en 
inspiratie die wij onderweg vinden. We boetseren, 
fotograferen, schilderen en tekenen er op los!
DONS-docent(en): Arthur & 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 & Liselotte

BLAUW EDDIE EN TRUITJE
Schildpad Eddie en mevrouw Truitje zijn terug van 
weggeweest! De twee beste vrienden hebben grootse 
plannen; ze willen gaan samenwonen.
Maar ojee, hoe doe je dat, samenwonen? Blauw 
helpt ze om een leuk huisje, verhuisdozen, een 
schoonmaakrooster en andere taakverdelingen te 
organiseren om het samenwonen vlekkeloos te laten 
verlopen.
DONS-docent(en): Juliette & Nienke

LICHT, CAMERA EN... ACTIIIE
Blauw duikt dit blok in de wereld van de film.  
Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een 
film? Uiteindelijk zullen we toewerken naar een heuse 
Western film.
DONS-docent(en): Nicoline & Nienke

KIJKE KIJKE, NIE KOPE
Een lekker potje Hollands. Wat is nou typisch  
Hollands? We dompelen onder in de Nederlandse 
geschiedenis. Van oud hollandsche spelletjes tot de 
Hollandse meesters. Dus trek je klompen alvast maar 
aan. Allemaal lachen en zeg: KAAAAAAAS!
DONS-docent(en): Jesse & Nienke 

ROOD POTJE LUCHT
Rood gaat op onderzoek. Kan de wind er voor zorgen 
dat iets gaat bewegen? En kan het ook geluid maken? 
We gaan experimenteren, onderzoeken en vooral veel 
doen! Dus dit blok mag er af en toe een windje gelaten 
worden.
DONS-docent(en): Arthur & Jesse

STEDEN, LANDSCHAPPEN EN PLATTEGRONDEN
We gaan van boven naar beneden kijken dit blok. We 
zweven over steden en landschappen. Deze proberen 
we te tekenen met plattegronden. De wereld ziet er 
van boven natuurlijk heel anders uit. Maar hoe ziet  
die er dan precies uit? Rood gaat het laten zien en 
misschien gaan we ook nog wel zingen. Komt dat zien!
DONS-docent(en): Arthur & Liselotte

OVER DRIJVEN
Dit blok dompelt Rood zich letterlijk onder water.  
We bouwen een boot! Maar hoe bouw je een boot en 
wat voor materiaal heb je hiervoor nodig? We gaan dit 
blok onderzoek doen naar aspecten zoals ruimte,  
volume, verbindingen en navigeren. Met als resultaat 
een zelfgemaakte boot. Maar blijft de boot ook echt  
drijven? We zullen het met de blokafsluiting zien!
DONS-docent(en): Geerte & Veerle 

GOUD KLLLLLLLLIK!
Goud gaat dit blok aan de slag met fotografie. En 
niet zomaar fotografie, we gaan aan de slag als echte 
kunstenaars! We leren wat kader, kleur en standpunt 
met een foto kunnen doen. Of verzinnen een echte 
foto-speurtocht rondom de school. Poseren maar en 
klllllik!! 
DONS-docent(en): Geerte

KARAOKÉ IS OKÉ!
Jaja, we gaan lekker karaoke zingen dit blok. Goud 
gaat ongegeneerd los op de meest foute nummers en 
organiseert een grote Karaoke Wedstrijd met prijzen. 
Dit wil je niet missen met de blokafsluiting...
DONS-docent(en): Juliette

READY, STEADY, COOK!
Goud gaat dit blok de strijd met elkaar aan. Door mid-
del van het spelen van verschillende spellen kunnen 
zij ingrediënten verdienen. Uiteindelijk maken we met 
deze ingrediënten een eigen gerecht. Welk gerecht 
wordt het best beoordeeld door de jury?
DONS-docent(en): Nicoline

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019 - DONS 5

BLOKAFSLUITING!
24 T/M 28 JUNI

VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 4
VAN 22 APRIL T/M  

28 JUNI 2019


