
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 17 APRIL - 
DONDERDAG 20 APRIL 

PRESENTATIE  
VAN 17.10 TOT 17.30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GEEL DE KATTENSHOW

Ze zijn harig en aaibaar, lief en eigenwijs, lui en lenig, 
vangen muizen of spelen er maar wat mee. 
Sommigen hebben ze thuis. Weet Geel genoeg van  
de Kat en kunnen ze haar nadoen? Wat moeten ze 
nog over deze roofdiertjes leren en wat moeten we 
maken om zichzelf om te toveren zodat ze een ware 
Kattenshow kunnen opvoeren bij de eindpresentatie? 
Miauw!
DONS-docent(en): Judith

HET ASTRONAUTJE 
Met Geel gaan we op dinsdag de ruimte in als echte 
astronauten. We vliegen met onze zelfgemaakte  
raketten het hele heelal door. Wat zouden we hier  
allemaal tegen kunnen komen? Hoe veel sterren  
zijn er eigenlijk? En welke planeten? Zouden wij ook 
een landing kunnen gaan maken op de maan?  
Er is maar 1 manier om hierachter te komen: start de 
motoren maar en 3 - 2 -1 GO!
DONS-docent(en): Babeth

ALLE GROEPEN
DOLGEKKE WOENSDAG!
Op woensdag is er altijd wel tijd voor iets geks.  
Een lollig verhaal tijdens de lunch, maar ook samen 
een dwaze theatershow maken of toch een bizarre 
knutselopdracht. De woensdag is een dag waarop 
alles kan en (bijna) alles mag!
DONS-docent(en): Davey & Molly

ONTDEK JE KRACHTDIER
Geel gaat op onderzoek uit naar welk krachtdier op  
dit moment bij ze past. Alle dieren kunnen krachtdieren 
zijn. Dat zijn niet alleen leeuwen of beren, maar ook 
vlinders of lieveheersbeestjes. Ook die kunnen je iets 
vertellen en helpen. Wij gaan ontdekken welke dat 
voor ons zijn!
DONS-docent(en): Jessica & Max

ALLE GROEPEN
REUZE VEEL KEUZE
Op vrijdag mag je elke week opnieuw kiezen 
wat je wilt gaan doen. Wil je iets leuks maken, je 
verkleden of 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): Ruben & Jessica

BLAUW DE MAGIE VAN VUILNIS
Jantien de vuilnisvrouw is een simpele maar dromerige 
vrouw, altijd druk met opruimen van ieders afval. 
Veel van de weggegooide spullen die zij tegenkomt 
ziet zij nog als bruikbaar; deze neemt zij mee in haar 
magische vuilniszak. Van deze spullen maakt zij kunst 
die zij exposeert. Blauw bedenkt dit blok de expositie 
met haar mee en recyclet dit blok bruikbaar afval voor 
in de expokast!
DONS-docent(en): Jessica & Demi

DE TIJDCAPSULE
Blauw duikt in de wondere wereld van de tijdcapsule. 
Een magische box vol herinneringen aan wie jij bent! 
Foto’s, briefjes en voorwerpen die voor jou nu  
belangrijk zijn. Je toekomstige zelf zal deze box weer 
openbreken en zien wie jij ooit was. Spannend! 
DONS-docent(en): Davey & Demi (vanaf maart)

MICROPIA 
Met Blauw gaan we op donderdag op onderzoek uit. 
We toveren ons om tot ware wetenschappers en  
duiken in de wereld van de microben. Wat zijn dit 
eigenlijk? Hoe veel bacteriën, virussen en schimmels 
zouden wij op onze handen hebben? En hoe zien deze 
eruit? We gaan het allemaal ontdekken samen met 
schimmel Fungionie.
DONS-docent(en): Judith & Babeth

ROOD DONS-REPORTERS VERZAMELEN!
Op maandag verandert het DONS-lokaal in een heus 
redactiebureau. Er moet een nieuw DONS magazine 
op de planken komen. Rood zal zich inzetten  
voor diepgaande interviews, leuke spelletjes en de 
spannendste roddels. Dit blok ontworpen en  
binnenkort te lezen!
DONS-docent(en): Davey

PROCES: VAN ORDE NAAR CHAOS NAAR 
(HERNIEUWDE)ORDE
We zoeken oude afdankertjes in apparaten en servies. 
Gewapend met veiligheidsbril en handschoenen 
demonteren we het geheel tot delen en deeltjes.  
De ontstane chaos sorteert Rood op maat en soort, 
om dan opnieuw orde aan te brengen door deze  
delen weer op een nieuwe manier samenvoegen  
tot een ...?
Het proces is net zo belangrijk als het resultaat dat 
we bij de eindpresentatie zien. Dus pak je  
schroevendraaier, hamer en lijm. Aan de slag!  
DONS-docent(en): Judith

DE NIEUWE PRESENTATIE!
Het beginlied van DONS op de Olympia begint een 
beetje oud te worden. Hoe zorgen we ervoor dat alle 
kinderen en ouders op het puntje van hun stoel zitten? 
We gaan met Rood een nieuw beginlied schrijven!  
Wat voor emoties moet het lied uitstralen? Hoe klinkt 
dat dan? En wat voor onderwerpen moeten er 
 terugkomen in de tekst? Op donderdag gaan we  
daar goed voor zitten en op het einde van het blok 
presenteren we de nieuwe presentatie!
DONS-docent(en): Molly & Demi
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