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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN 3,2,1 MAAN!

Groen bouwt een raket en vliegt naar de maan! Daar 
kijken we uit over het heelal. We zien sterren, planeten 
en de aarde. Wat ziet de aarde er gek uit van zo hoog! 
En danst daar nou een maanmannetje in de verte? 
Wat bewegen mijn armen raar, het lijkt wel alsof ik 
zweef.. Trek je ruimtepak aan, daar gaan we. 
DONS-docent(en): Veerle

PICO EN KAREL
De pret papegaai Pico en zijn vriendje de knorrige 
kameleon Karel komen langs. Pico is een kleurrijke en 
vrolijke papegaai die overal zin in heeft. Karel daaren-
tegen ziet nergens meer de lol van in en gaat bedroefd 
en knorrig door het leven. Maar hoe komt dat eigenlijk, 
wat is er aan de hand met Karel? Dat wordt hopelijk 
snel duidelijk, want ze kunnen wel wat hulp gebruiken. 
DONS-docent(en): Jamila

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op woensdag vangen we op op de Dongeschool.  
We breken de week en alles wordt uit de kast  
getrokken! Niks is te gek op de WONSdag! 

Eerst lunchen we lekker samen en daarna is er volop 
tijd om buiten te genieten van het zonnetje, binnen 
spelletjes te spelen, toneelstukken te maken, te  
knutselen of gewoon lekker te chillen…
DONS-docent(en): Evert & Nilay

OJEE TEEVEE
Groen is op televisie! Maar Ojee, het geluid doet het 
niet… Dan moeten we maar heel hard dansen, acteren 
en uitbeelden om een mooi programma te laten zien. 
Geen probleem, want Groen houdt van doen! 
DONS-docent(en): Kirsty

GEEL DONZIGE VERHALEN
Je maakt het open en er springen letters uit.  
Grappige, spannende en mooie verhalen komen op  
je af. Ra Ra wat zou het zijn? Het is natuurlijk het  
DONS Verhalenboek! Al die prachtige verhalen van 
DONS-juffen en -meesters, gebundeld in één boek. 
Elke week leest Fiep De Voorleesfee een verhaal  
voor uit het boek en doen we daar iets leuks mee.
DONS-docent(en): Elfi & Wies

LUILETTERLAND
In Luiletterland zijn er wel héél veel letters! En al die 
letters maken samen weer prachtige woorden:  
Stoere woorden, lieve woorden, grappige woorden  
en allemaal zijn ze anders. Met Geel gaan we dit blok 
eens goed kijken naar wat je -naast het maken van 
woorden- allemaal met letters kan doen. 
DONS-docent(en): Carlijn & Daniel

LICHT
Licht kan schijnen, knipperen, warmte geven,  
fonkelen, stralen en nog veel meer. Vergaap je deze 
winter aan de toffe lichtkunstwerken van Geel! 
DONS-docent(en): Malwina & Sjoukje 

ORANJE DE RACE NAAR DE MAAN
Er waren eens twee koningen die een wedstrijd met 
elkaar aangingen: Wie het eerste bij de maan is mag 
hem hebben. Maar om bij de maan te komen heb je 
een raket nodig en dat valt nog niet mee, een raket 
bouwen. Oranje schiet te hulp! 
DONS-docent(en): Evert

NINJAZEKER!
HI-HA! Ik rol, ik draai, ik spring, ik wankel. Niet vallen.. 
Ssst!! Ik kruip, ik sluip, ik vecht en vlieg. Ik val, ik duik, 
ik huppel, ik bevries. Onzichtbaar sluip ik door de 
straten, niemand die mij ziet.. Ik ben een Ninja, zeker! 
DONS-docent(en): Lodi & Veerle

ER WAS EENS EEN VERHAAL..
Er is een heel speciaal DONS-boek geschreven. Hierin 
staan de meest bloedstollende en mooie verhalen.. 
Samen met groep Oranje stappen we in de wereld van 
deze verhalen en zullen wij deze op verschillende  
manieren tot leven brengen! Maar..... Waar is het boek?! 
DONS-docent(en): Dicky & Nilay

BLAUW OLYMPISCHE SPELEN
De oude Grieken, het Olympisch vuur, de zomerspelen,  
de winterspelen, oude sporten, nieuwe sporten,  
misschien een plekje op ‘t podium en natuurlijk heel 
veel medailles. Blauw gaat op maandag een reis  
maken door de geschiedenis van de sport. Aan de 
slag met het oudste sportevenement ter wereld en 
natuurlijk ook zelf lekker veel sporten. 
DONS-docent(en): Edwin & Jelle 

EEN REIS OM DE WERELD 
Blauw gaat op wereldreis! Iedere week stappen  
we in het vliegtuig en landen we in een ander land. 
Van Afrika tot de Noordpool. We maken kennis met 
verschillende culturen en dansen en spelen de  
wereld over.
DONS-docent(en): Eva & Sayonara 

STOER OP DE VLOER
Iedereen kan stoer zijn! Maar soms voel je je dat toch 
niet… Hoe komt dat nou eigenlijk? Dit blok gaat  
Blauw op zoek naar datgene wat jou nou zo stoer 
maakt. Prinsessen redden, haaien verslaan, superheld 
worden of zit het hem in andere dingen? 
DONS-docent(en): Jamila & Lodi

PAARS 1001 FONTS
We spreken met elkaar met woorden en die woorden 
bestaan uit letters. Alle letters bestaan uit vormen 
waar wij afspraken over hebben gemaakt, zodat we 
ze kunnen herkennen. Dit blok worden letters op tal 
van manieren geschreven, getekend en bedacht door 
groep Paars en blijven toch herkenbaar. 
DONS-docent(en): Sjoukje

KUNSTVRAGEN 
Wie zijn al die mensen op dat schilderij? Wat bedoelt 
de kunstenaar hiermee? En waarom zijn er zoveel 
blote mensen in de kunst? In dit blok duikt paars in 
de mysterieuze kunstwereld en gaan wij al kijkend, en 
knutselend op zoek naar antwoorden op onze vragen.. 
DONS-docent(en): Dicky

HARRIE HOORSPEL
Harrie Hoorspel probeert ons een verhaal te vertellen. 
Maar Harrie kan helemaal niet praten. Wel heeft hij een 
kar bij zich met allerlei gekke spullen. En wat blijkt, al 
die spullen kunnen een geluid maken en samen  
Harries verhaal ondersteunen. Paars gaat onderzoeken 
welke geluiden je allemaal kunt maken met Harries 
spullen en aan de slag met om een hoorspel te maken. 
DONS-docent(en): Joska & Yalan

ROOD ELKE DAG EEN TEKENING
Je maakt wat mee in een week! Leuke dingen,  
stomme dingen, verdrietige dingen of grappige dingen. 
Rood gaat zichzelf uitdagen deze gebeurtenissen vast 
te leggen in tekeningen, elke dag eentje! Vind je dat je 
niet kunt tekenen? Oefening baart kunst...
DONS-docent(en): Joska 

FUNPARK
Fun fun fun dat is toch wat we allemaal het liefste  
willen! Gillen van plezier in achtbanen en al zwetend 
van angst door gruwelijke spannende spookhuizen 
sluipen. Smikkelen van de grootste lolly’s en suiker-
spinnen en springen op de hoogste trampolines.  
Rood gaat te gekke attracties verzinnen en bouwen! 
DONS-docent(en): Nilay & Sjoukje 

ROBIN DONS EILAND
De expeditieleden strijden dit jaar om de prijs voor de 
beste Robinson 2018. De survival skills van de  
kandidaten worden flink op de proef gesteld. Door 
middel van spellen, puzzels, hutten bouwen, eten 
proeven en nog veel meer leuks. Elke week moet er 
uiteraard ook gestemd worden… We gaan een mega 
spannend avontuur tegemoet!
DONS-docent(en): Tim & Wies 

ALLE GROEPEN
VRIJE VRIJDAG
Op de vrijdag staat ‘reuze veel keuze’ centraal.  
Lekker lang buiten spelen, in de gymzaal je energie 
kwijt, binnen een toneelstuk of quiz voorbereiden  
voor de rest van de groep.. Voel je vrij op vrije vrijdag 
om te doen waar je zin in hebt!
DONS-docent(en): Arthur, Maarten, Nadia & 
Sayonara GOUD WIE IS DE MOL?!

Wie is de mol? Wie is kandidaat? Wie zorgt voor  
geld in de pot en wie laat de opdrachten mislukken? 
Wie lost het mysterie op en maakt de test het beste?  
Wie wint het blok en ontmaskert de mol? Een  
spannende klassieker keert terug op de maandag. 
Wie… is… de mol…?
DONS-docent(en): Carlijn & Nadia

LAAT JE NIET KISTEN! 
Goud gaat in groepen samenwerken en met allerlei 
materialen aan de slag om hun zeepkist helemaal klaar 
te maken voor een heuse zeepkistenrace! De prijs 
gaat naar de snelste...of toch naar de creatiefste…? 
DONS-docent(en): Evert & Joska

SPORT & SHOWBIZ
Terwijl er een spel bedacht wordt vanuit een verhaal, 
wordt dit tegelijkertijd gevlogd. De journalisten uit 
Goud doen interviews en gaan op stap om verhalen te  
verzamelen. Alles wat met verhalen te maken heeft 
gaat Goud doen. Van zelf stripverhalen maken tot aan 
het filmen van een dikke vette vlog. 
DONS-docent(en): Jessica, Karlijn & Steven 
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