
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 17 APRIL - 
VRIJDAG 21 APRIL 

PRESENTATIE  
VAN 17.00 TOT 17.30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN DIEP IN DE ZEE 

“Onder water is het leven beter dan alles wat ze  
daarboven hebben”, zei Sebastiaan van de Kleine  
Zeemeermin. Maar is dat wel zo? Groen gaat er dit 
blok achter komen. En de mooiste vis van de zee?  
Dat zijn ze natuurlijk allemaal!
DONS-docent(en): Rachelle 

WAT ZIJN MIJN EMOTIES?
Groen gaat ontdekken wat emoties zijn. Heeft  
iedereen ze? Waar zit het? Hoe voelt het? Kun je 
benoemen wat het is? We gaan samen filosoferen, 
onze emoties schilderen, ons gevoel knutselen, een 
emotie-spel maken en nog veel meer.. Met als grote 
vraag op de dinsdag, “Hoe voel jij je vandaag?”
DONS-docent(en): Jennifer

ALLE GROEPEN
WOENSDAG WISHLIST 
Woensdag is één groot feest! We zijn met een gezellig 
klein clubje wat betekent dat we veel leuke dingen 
zullen doen. We gaan met z’n allen een wishlist maken 
met alles wat we dit blok zouden willen knutselen, 
ondernemen, shows die we willen maken, noem het 
maar op! Eens kijken of we genoeg tijd hebben om 
onze magische wishlist helemaal af te kunnen vinken! 
DONS-docent(en): Eugenie, Melina & Youandi

MIJN DROMEN WORDEN WAARHEID
Dromen, je weet wel die kleine verhaaltjes in je hoofd. 
Wat nou als wij de superkracht hebben om onze eigen 
dromen te bepalen. Waarin alles mogelijk is. Wat zijn 
dan de dingen die voor jou belangrijk zijn? We gaan 
spelen met de grens tussen fantasie en werkelijkheid. 
En zo gaan wij er samen voor zorgen dat al onze 
wensen werkelijkheid worden. 
DONS-docent(en): Eline 

ALLE GROEPEN
ALLES KAN OP VRIJDAG! 
Vrijdag is altijd een heerlijke dag om te knutselen,  
met strijkkralen te spelen, of te kwartetten met de 
juffen. We maken er een feestje van vlak voor we  
het weekend in gaan!
DONS-docent(en): Esmee T, Eva, Jennifer & Lukas

GEEL FRIDA KAHLO
We gaan op zoek naar een stukje Frida Kahlo in 
onszelf. Wie was ze? Wat voor soort kunst heet  
ze gemaakt? Wat was haar verhaal? We kruipen met 
Geel in de creatieve en kleurrijke belevingswereld  
van Frida. We gaan vooral veel kunst maken. 
Dit zal uiteindelijk allemaal te bewonderen zijn in  
onze eigen expositie!
DONS-docent(en): Eline & Jennifer

DE CHALLENGE MASTER
Geel gaat kennis maken met de challenge master! 
Elke week staat er een uitdagende challenge klaar. De 
ene keer komt die via een brief, de andere keer komt 
de challenge master zelf langs om Geel uit te dagen. 
Wie weet verdienen de DONS-ers wel een challenge 
diploma! Durft Geel deze challenge aan te gaan? Kom 
maar op!! Groet. de challenge master.
DONS-docent(en): Lukas & Youandi

GEEL LOST HET OP!
Dit blok gaat Geel puzzels oplossen! En er komen  
toch een hoop puzzels aan! Van speurtochten tot  
letterspellen. Van de rode draad door het gebouw  
volgen tot een echte Quiz. Geel duikt in de puzzels!
DONS-docent(en): Eva G & Tess 

ORANJE KRIEBELBEESTJES
Frederika Vonk, de (vooralsnog) onbekende nicht van 
Freek Vonk, roept onze hulp in. In tegenstelling tot neef 
Freek, houdt zij niet van grote enge beessies, maar 
meer van die kleine, kriebelige. En laten die nou net 
hartstikke met uitsterven bedreigd zijn! Aan Oranje de 
vraag of ze Frederika een handje kunnen helpen,  
misschien door een 5-sterren insectenhotel te bouwen? 
DONS-docent(en): Tess

CAMERA LOOPT… ACTIE! 
Oranje op het grote witte doek. Dat is het doel  
van dit blok. Wordt het een actiefilm, natuurfilm of 
comedy? Samen gaan we ontdekken wat er  
allemaal bij komt kijken als je zelf een film wil maken. 
Tot op de grote première! 
DONS-docent(en): Eva H

DIKKE VRIENDEN MET DINO’S
Oranje is dol op Dino’s. Maar wat weten we  
er eigenlijk van? We gaan deze grote griezels eens 
nader onderzoeken en bouwen een mooie  
leefwereld voor ze.
DONS-docent(en): Eugenie

BLAUW BLAUW EN PAARS
STRALEN IN EEN DONS CLIP 
We gaan met de kids onderzoeken hoe je dans  
en zang kan combineren in een videoclip. En hoe je  
je eigen teksten kan schrijven. 
DONS-docent(en): Esmee & Lukas

DONS TV
Wij komen dit blok met ons eigen nieuws. Wat vinden 
wij interessant en waar willen wij dat het over gaat? 
Dat is aan het einde terug te zien bij DONS TV!
DONS-docent(en): Liza & Juliette

BLAUW SPEELT SAMEN
Blauw gaat dit blok SAMEN spelen! We gaan werken 
aan het groepsgevoel, een team zijn. Wat is dat 
eigenlijk? Maar we gaan ook spelregels bespreken, 
hoe en waarom? Wat is vals spelen? Ben je een 
goede verliezer? Wat is teamwork? Blauw gaat veel 
groepsspellen spelen zowel buiten, als in de gymzaal 
of gezellig in het DONS lokaal. Zin in!
DONS-docent(en): Jelmer & Jennifer

PAARS PROEVEN EN PROEFJES
Paars gaat op dinsdag proeven en proefjes doen! 
Wat? Ja! We doen kleuren-experimenten met  
reageerbuisjes, gooien mentos in de cola en als het 
even kan, proeven we het ook nog. 
DONS-docent(en): Eva G & Zita

HET MYSTERIE VAN EDWIN DROOD
The mystery of Edwin Drood is het laatste boek van 
Charles Dickens toen hij in 1870 overleed. Het boek 
was niet af, dus lezers hebben nooit de oplossing voor 
de moord op Edwin Drood kunnen ontrafelen. Wij 
gaan het toneel op en maken een bewerking op deze 
spannende detective. Misschien weet het publiek bij de 
blokafsluiting wie de moord gepleegd heeft? 
DONS-docent(en): Lukas & Sanne

ROOD ROOD EN GOUD 
ROOD EN GOUD DOEN HET!
Dit blok gaan Rood en Goud weer samenvoegen  
op maandag. We hebben een geweldig Rood en 
Goud-honk met voetbaltafel, leeshoek, schaakspel  
en nog veel meer. Naast dit mooie honk gaan we  
elke week iets leuks doen: bakken, hutten bouwen, 
speurtochten doen, of cocktails maken. Rood en 
Goud gaan het allemaal doen!
DONS-docent(en): Eva G & Zita

DE YANODONGE STAM
Stel je voor dat je stamhoofd bent van een inheems 
volk. Misschien wel ver weg in het Amazonegebied. 
Welke boodschap draag jij dan uit? Sta je voor Flora 
& Fauna en wil je het liefst alle dieren en planten in het 
gebied beschermen? Of ben jij een indiaan gaat vissen 
om zo voor de groep te zorgen. Wat je identiteit is gaan 
wij samen ontdekken en tot de verbeelding brengen.
DONS-docent(en): Eline & Eugenie

HET GROTE DONS BOOK OF RECORDS!
Wie kan het langste hooghouden? Wie kan de langste 
slinger knutselen? Wie kan de hoogste toren van 
appels bouwen? Rood gaat met elkaar de strijd aan 
om verschillende records te verbreken… En dit komt 
natuurlijk allemaal te staan in het grote Dons Book of 
Records! 
DONS-docent(en): Rachelle & Zita

GOUD DONS AQUARIUM
Vorig blok is een super bedrag opgehaald met ons 
fantastische kunstwerk! En dat gaat naar het goede 
doel: het DONS-Aquarium. Maar… Welke vissen komen 
er in? Wat is hun natuurlijke habitat? Hoe zit het met 
schoonmaken, eten geven en andere taken? Dus op 
onderzoek om ware vissen experts te worden en het 
neerzetten van het allereerste DONS-Aquarium! 
DONS-docent(en): Jelmer & Tess

TASKMASTER
Dit blok gaat Goud op de donderdag Taskmaster 
doen! Elke week krijgen ze een nieuwe opdracht  
die ze moeten uitvoeren om punten te verdienen.  
De persoon aan het einde van het blok met de meeste 
punten krijgt een mooie prijs…
DONS-docent(en): Auke & Eva H
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