
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL ZING EN SPEEL MEE, MET DE DONS CD!

Kun jij alle liedjes van de DONS Cd’s al meezingen?   
Geel zingt ze na dit blok allemaal. In ieder lied schuilt 
een leuk thema en iedere week nemen wij er een. 
Denk eens aan: Lego, Ik ben een ninja, Atlantis,  
Slechterik of Atletiek in de sportfabriek. Dit wordt  
een heerlijk donzig variété avonturen blok met een 
muzikale noot.
DONS-docent(en): Maarten

HÄNSEL UND GRETEL
Geel krijgt bezoek van twee sprookjesfiguren. Ze 
wonen in het bos en zijn hun ouders kwijt. 
Wat moet je zelf allemaal kunnen als je geen ouders 
hebt? Wat kun je doen als je de weg kwijt bent?  
Wat als je midden in het bos een huisje vol met snoep 
vindt, ga je dan snoepen? Wat als er dan een hele 
enge heks je gevangen neemt en wilt opeten? Wat 
voor slimme listen kan Geel bedenken?
DONS-docent(en): Jantien & Molly

ALLE GROEPEN
WOENSDAG TODO LIJST
We maken een lijst met dingen die we willen doen, 
verstoppertje in de hele school, koekjes bakken en nog 
veel meer. Elke week kiezen we het leukste. Ik heb er 
zin in.
DONS-docent(en): Bart & Tjallie

MET DE PARTYBOOT DE WERELD OVER!
Iedere week gaan we met Geel op reis naar een ander 
land. Zo heb je in ieder land andere feesten, die nodig 
gevierd moeten worden. Spaanse of Russische dansen, 
de natuur of juist oude mensen vereren en cadeautjes 
geven en krijgen. Het is feest bij Geel dit blok!
DONS-docent(en): Meke & Molly

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): Laura & Meke

BLAUW MINI GOLFBAAN
Blauw gaat dit blok flink bouwen. Er worden obstakels 
gebouwd en het oorzaak gevolg principe wordt eens 
flink bestudeerd met rollende balletjes. Dit kan  
natuurlijk alleen door middel van het maken van  
een minigolfbaan! Oefen je slag want Blauw gaat 
minigolfen!
DONS-docent(en): Bart & Vera

BOUWEN EN SLOPEN
Blauw gaat bouwen, hard werken, stapelen en  
samenwerken. Kunnen we ook op elkaar bouwen?
Ook gaat Blauw slopen. Om iets te ontdekken kan je 
net zo goed iets uit elkaar halen als in elkaar zetten. 
Wat is het leukst?
DONS-docent(en): Bart & Tjallie

DE OORSPRONG
Dit blok gaan we met Blauw op zoek naar ‘de 
oorsprong’. Naar daar waar het begon, wat voor ons 
kwam. Waar beginnen de dingen? We gaan op 
zoektocht en zullen misschien ook zelf iets laten 
ontstaan. 
DONS-docent(en): Jantien & Laura

ROOD RODE CODETAAL
Hoe kunnen we communiceren zonder elkaar te zien? 
Of op 50 meter afstand? Stiekeme boodschappen 
moeten worden overgebracht door middel van morse 
code, vlaggen codes en wellicht wel een zelfbedachte 
codetaal. Rood leert dit blok hoe het is om als geheim 
agent de wereld van de codetaal te betreden.  
Met iedere week een nieuwe boodschap die ze  
moeten ontcijferen. 
DONS-docent(en): Molly

OUD JAPAN
We duiken het oude Japan in. Wat waren vroeger  
de gebruiken van dat mysterieuze land aan de  
andere kant van de wereld? Wat was hun esthetiek  
en wat betekent dat eigenlijk? We verdiepen ons in  
de schaduwrijke verhalen, zetten het kunstlicht uit, 
leren over woorden als wabi-sabi en haiku’s en over  
de oude schrijver Tanizaki die zijn boeken nog schreef 
bij kaarslicht met penseel en Oostindische inkt. 
DONS-docent(en): Meke

HEEL DONS BAKT
Elke week krijgen de kandidaten weer een ingewikkeld 
recept voor hun neus geschoteld. Wie bakt er het 
beste van? Dat beoordeelt de vakjury.
Een spannend tv-programma boordevol lekkers! 
DONS-docent(en): Bart
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 - DONS 4

BLOKAFSLUITING!
30 MAART T/M 3 APRIL

VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 3
VAN 27 JANUARI  

TOT 3 APRIL


