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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROENE NOTEN

Dit blok gaan we muziek maken met de jongste groep 
van DONS. Lekker rammen op allerlei voorwerpen en 
objecten en kijken wat voor geluid dit maakt. 
Kunnen we een mooie harmonie of zelfs symfonie 
maken? We zullen het zien.
DONS-docent(en): Arthur

DE WERELD IN MIJN HANDEN
We kijken ernaar, voelen ermee, pakken iets op en 
praten ermee. Groen leert alles over onze handen. 
Met leuke doe- en kijkopdrachten leren we de  
handen beter kennen en wie weet ook de wereld  
een beetje beter te begrijpen. 
DONS-docent(en): Veerle

ALLE GROEPEN
FEEST(LIJST) OP WOENSDAG!
Op woensdag maken we er een feestje van!  
Samen beleven we de feesten die gedurende het jaar 
plaatsvinden. Soms op volgorde, maar soms ook  
alles dwars door elkaar! De kinderen mogen op de  
lijst kiezen waar ze zin in hebben: van carnaval tot 
Sinterklaas, van Halloween tot dierendag. Het komt 
allemaal een keer aan bod. En als we meer gasten  
op het feestje willen, nemen we een kijkje bij onze 
nieuwe overburen in het verzorgingstehuis. Hoe meer 
mensen, hoe gezelliger! 
DONS-docent(en): Geerte & Juliette

WONDERLIJKE WETENSCHAPPERS
Op donderdag trekt Groen zijn lange witte jas aan  
en zet zijn ultrasterke veiligheidsbril op, want we  
nemen een kijkje in het wetenschapslab! 
Komen deze wonderlijke wetenschappers erachter 
hoe je een prop water kan onderdompelen in een 
emmer water, zonder dat hij nat wordt?! En wat is 
eigenlijk dat geluid dat je hoort wanneer je een ballon 
laat leeglopen? Dat en nog veel meer gaat Groen  
dit blok ontdekken. 
DONS-docent(en): Maris

ALLE GROEPEN
DE LIJST OP VRIJDAG
Vrijdag is altijd een heerlijke dag waarop we alles  
kunnen doen wat we willen! Aan het begin van het  
blok zetten we daarom een echte bucketlist op,  
waar de kinderen zelf op kunnen aangeven wat we  
dit blok gaan doen. Alles kan maar één keerworden 
afgestreept, dus de keuzes moeten goed overwogen  
worden... Gaat het de kinderen lukken alles af te 
strepen?
DONS-docent(en): Jesse & Nicoline

BLAUW GA LOS MET BOB ROSS!
We krijgen hoog bezoek van….. Bob Ross! 
Deze fantastische schilder komt ons de kneepjes  
van het teken en schilder vak leren en beoordelen. 
Heel erg spannend! Dus pak je kwast en ezel er 
maar alvast bij. 
DONS-docent(en): Jesse & Juliette

JA ZUSTER, NEE ZUSTER
Yes! We gaan de musical ‘Ja zuster Nee zuster’  
helemaal op onze eigen Donzige manier opvoeren  
met Blauw. Alle bekende liedjes komen voorbij en  
ook gaan we een echt ‘Ja zuster Nee zuster’ decor 
bouwen. Kom allemaal die Twips bewonderen!
DONS-docent(en): Geerte & Juliette

SPIONEREN KUN JE LEREN
Blauw gaat dit blok aan de slag als echte spion.  
We leren sluipen, onszelf verstoppen, achtervolgen, 
codetaal ontcijferen en nog veel meer. We sluiten af 
met een heuse spionage zaak waarbij we al onze  
talenten als spion moeten inzetten. Lukt het Blauw 
deze mysterieuze zaak op te lossen…?
DONS-docent(en): Juliette & Nicoline

ROOD DE STEEN DER WIJZEN
Rood waant zich dit blok in de toverwereld van Harry 
Potter. Samen met Harry, Ron en Hermelien ontdekken 
ze meer over De Steen der Wijzen. Rood krijgt vliegles 
en leert van gedaante te wisselen met bezweringen en 
spreuken. We zullen die Dreuzels wat laten zien!
DONS-docent(en): Veerle

KOKEN MET KOMKOMMERS
Rood duikt het komende blok in de wondere wereld 
van de komkommer. We leren over de geschiedenis, 
het groeiproces en zullen verschillende recepten met 
komkommer uitproberen. Zoals ze in Japan zeggen: 
Kancho!!!!
DONS-docent(en): Nicoline en Hulpjuffen Emma & 
Nienke

HET OUDE EGYPTE
Rood brengt het oude Egypte tot leven. Door de  
bijzondere en mysterieuze verhalen leert Rood 
meer over dit magische land. Hoe leefden de oude 
Egyptenaren? En waarom bouwden ze piramiden?  
Op een theatrale manier gaan we de oude tijd weer  
tot leven brengen. 
DONS-docent(en): Jesse & Veerle

GOUD EXPEDITIE GOUD 
Er zijn veel nieuwe leden in Goud, maar zijn zij klaar  
om op expeditie te gaan? Elke week krijgen zij een 
nieuwe uitdaging die soms individueel en soms  
in groepsverband uitgevoerd mag worden. Wie  
verdient de meeste sterren en gaat aan het einde van 
het blok naar huis met de gouden expeditie trofee?  
DONS-docent(en): Geerte

SIËSTA
Goud gaat proeven van de Italiaanse cultuur. We leren 
eten als echte Italianen, bewegen als Italianen en we 
zijn altijd druk druk druk. Behalve tijdens de Siësta! 
Dan gooien we de deur dicht. Wat er achter deze 
deur gaat afspelen, verklappen we nog niet! Zoals de 
Italianen zeggen: Ti hanno fatto uno scherzo.
DONS-docent(en): Jesse

SPORT, SPEL EN THEATER
Een reuze aan keuze met een eigen gymzaal tot onze 
beschikking. Ze zijn al zo oud en wijs dus ze mogen 
ook zelf kiezenin welke activiteit ze zin in hebben. 
Dit wordt een feest dit blok!
DONS-docent(en): Arthur

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 - DONS 5

BLOKAFSLUITING!
30 MAART T/M 3 APRIL

VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 3
VAN 27 JANUARI  

TOT 3 APRIL


