BLOK 4

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019 - DONS 6
Maandag
GROEN

EEN OOSTERSE NACHT
Groen krijgt het dit blok erg warm… Zij duiken de
magie in van een Oosterse nacht. Met kamelen, de
woestijn, een rode zonsondergang, een vliegend tapijt
en alle mysterie die daarbij komt kijken. Dit exotische
blok neemt ons mee naar een nieuwe wereld.
DONS-docent(en): Nadia

Dinsdag
GROEN EN BLAUW

Woensdag
GROEN EN BLAUW

DONS HITS
Ben jij net zo snel als een “Ninja”, bouw jij je suf aan
“LEGO”, is je broertje wel eens “Stout” of wil jij het
allerliefst gewoon “Lekker Dansen”? Oftewel: Ken jij
alle Greatest Hits van de DONS cd’s al uit je hoofd?
DONS-docent(en): Kirsty & Yalan

(W)ONSDAG
Op woensdag breken we de week en wordt alles uit
de kast getrokken! Niks is te gek op de WONSdag!

BLAUW

ROOD

Donderdag

Er is volop tijd om buiten van het zonnetje te genieten,
binnen spelletjes te spelen, toneelstukken te maken,
te knutselen, te bakken, of gewoon lekker te chillen...
DONS-docent(en): Denise & Lieke

VIEZE VINGERS!
Niets is zo fijn als lekker met je vingers overal inzitten.
Vingerverf, potgrond, taartbeslag. Hoe voelt het
allemaal aan? Nat, koud, warm of wollig? Met Groen
gaan we dit blok onze mouwen opstropen en kijken
hoe vies we onze vingers kunnen krijgen (en hoe
schoon onze handen)!
DONS-docent(en): Denise

DONS DANST ROND
Blauw reist dit blok de wereld over om te ontdekken
hoe er gedanst wordt in anderen landen. We gaan op
avontuur en dompelen ons onder in nieuwe culturen
en tradities. Wat is de reden dat de Grieken de ‘Sirtaki”
dansen en waar komt het woord “Tango” vandaan?
DONS DANST ROND dit blok, dansen jullie gezellig
mee? :)
DONS-docent(en): Nadia

HET DONS RECORD BOEK
DONS is in het bezit van een heus recordboek. En
natuurlijk moet DONS 6 hier ook mee aan de slag. Dus
ga vroeg naar bed, eet gezond en oefen tot je erbij
neervalt, want er moeten een hoop records verbroken
worden dit blok!!
DONS-docent(en): Nicoline

MASTERCHEF OSCAR CARRÉ
Het is zover, de allerspannendste kookwedstrijd ooit
maakt zijn intrede op de Oscar Carré school!
Elk kind krijgt een bord voor zich met verschillende
ingrediënten, waarvan zij een gerecht moeten maken.
Welk gerecht is het origineelst, welke het mooiste
gepresenteerd en welke smaakt het allerbeste? Wij
presenteren jullie het lekkerste blok ooit...Masterchef
Oscar Carré!
DONS-docent(en): Nadia

VIVA LA BRAZIL
Dit blok maken we kennis met het grootste land van
Zuid-Amerika. We doen dit samen met Musica Lindo do
Brasil e muito mas! We duiken samen in het land van de
samba, voetbal, capoeira en nog veel meer! Wist je dat
je bijvoorbeeld je eten kan wegen in een restaurant? En
dat de Braziliaanse soaps behoorlijk populair zijn? Elke
week ontdekken we een stukje meer op verschillende
grappige, leuke en smaakvolle manieren! Magnifico!
DONS-docent(en): Lieke

BLOKAFSLUITING!
17 T/M 21 JUNI
VAN 17.15 TOT 17.45

020 737 09 03

INFO@DONSOPVANG.NL WWW.DONSOPVANG.NL

Vrijdag
GROEN EN BLAUW

VAN 6 MEI T/M
21 JUNI 2019

REUZE KEUZE
Het is vrijdag, bijna weekend en dus is er reuze keuze!
Op vrijdag mag van alles. Wat zijn jouw lievelings
dingen om te doen? En wat vinden de DONS-juffen
nou het leukst? Elke week weer iets nieuws om te
leren en te doen bij DONS!
DONS-docent(en): Marit & Nicoline

