
BLOKAFSLUITING!
ROOD EN GOUD: 11 T/M 15 JUNI 
GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW  
EN PAARS: 25 T/M 29 JUNI  

VAN 17:15 UUR TOT 17:45 UUR.

 020 737 09 03   INFO@DONSOPVANG.NL  WWW.DONSOPVANG.NL

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN MODDER KLIEDER KLODDER KLEI

Tijd om onze handen vies te maken! Zand en water 
maken modder! Als je een diep gat graaft kom je  
bij de klei. Kneden, mengen, stampen, voelen,  
wroeten. Het wordt een heerlijk vies blok! Maar dat 
niet alleen, met al dit bruine goed, gaan we de mooiste 
creaties maken! 
DONS-docent(en): Hannah & Wies

ZINGENDE ZOMER!
De warme en zonnige dagen zijn aangebroken.  
De zomervakantie komt steeds dichterbij. Hier worden 
we vrolijk van en wat is er leuker dan zingend de 
zomer in te gaan? Niets! Dus Groen gaat lekker  
spelen, dansen en vooral veel zingen. Misschien  
maken ze wel een eigen zomers muziekinstrument  
of lied...
DONS-docent(en): Jamila & Liselotte

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

SILHOE-WATTE?
Ook al is het bijna zomer, toch gaat Groen het donker 
opzoeken. Gelukkig kunnen we daar de zon goed bij 
gebruiken, want Groen gaat het fenomeen licht en 
schaduw onderzoeken. Wat is eigenlijk schaduw en 
hoe kunnen we het zelf creëren? En wat voor moois 
kunnen we allemaal maken met silhouetten? 
DONS-docent(en): Yalan & Carlijn

GEEL GEEL MET GEEL
Dit blok doet Geel alles… geel! Wat is er eigenlijk  
allemaal geel? En kun je je bijvoorbeeld ook geel  
voelen? Of geel dansen? We gaan alles door een gele 
bril bekijken tot we helemaal groen en … zien!
DONS-docent(en): Jelle & Nilay

GEVAAR!
Geel durft het aan en ontdekt het grote gevaar.  
Maar... wat is gevaar eigenlijk? Is het echt zo  
gevaarlijk als het klinkt? Geel lijkt onschuldig, maar 
misschien schuilt er ook wel iets gevaarlijks in hen.  
Dit wordt vast gevaarlijk leuk! 
DONS-docent(en): Sayonara & Dicky 

ZIGGY DE WONDERLIJKE WERELDREIZIGER
Ziggy droomde er altijd al van om te reizen. Nu reist  
zij al jaren door vele bijzondere landen heen. Geel gaat 
Ziggy helpen en wij reizen mee met haar de wereld 
over, op zoek naar avontuur!
DONS-docent(en): Elfi & Lieke 

ORANJE TURELUUR
Hey Tureluur, zie jij die harde stenen muur?!  
Een muur heeft een structuur en ook textuur.  
We gaan inzoomen en uitzoomen met een bril  
of verrekijker naar de dingen om ons heen  
en verder dan enkel steen.
DONS-docent(en): Sjoukje

TOUR D’ORANGE
Wist je dat de kinderen van Oranje heuse Koninklijke 
kinderen zijn? En Koninklijke kinderen moeten alles 
weten over andere Koninklijke landen. Hoe wordt er 
gedanst in Thailand , hoe praten ze in Zweden en  
hoe begroeten ze elkaar in Samoa? Ga mee op deze 
fabuleuze vorstelijke wereldtour! 
DONS-docent(en): Daniel & Nadia

DE WONDERE WERELD VAN MENEER  
BRANDWEERAUTO
Het verhaal van meneer Brandweerauto is een  
bijzonder sterk verhaal over een vreemde meneer,  
die heel lang geleden een heel lange reis maakte. Op 
deze reis beleefde hij de meest spannende, grappige 
en mysterieuze avonturen. Dit blok beleeft Oranje  
deze avonturen opnieuw!
DONS-docent(en): Lodi & Suzie

BLAUW SPOOKHUIS 
Meester Evert kreeg een heel vreemd bezoek…  
midden in de nacht… toen de klok twaalf uur sloeg. 
Help, een spook!! Gelukkig bleek het een lief spook 
die niet kwam spoken, maar kwam vragen of meester 
Evert en groep Blauw hem misschien kunnen helpen. 
DONS-docent(en): Carlijn & Evert

SIMON, HET VRIENDELIJKE MONSTERTJE  
VAN DE NACHT
Wij hebben bericht gekregen van Simon, het vriendelijke 
monstertje van de nacht. Hij wilt ons heel graag laten 
zien hoe mooi en bijzonder de nacht eruit ziet. Wij 
gaan dit blok op ontdekkingsreis naar de tegenhanger 
van de dag. Wat voor mysteries en ontdekkingen zullen 
zich ontvouwen in dit onbekende donkere gebied! 
DONS-docent(en): Lieke & Steven 

DANCING WITH THE BLAUW
Op donderdag wordt er gedanst door Blauw!  
Appels plukken go, tombe pas de bourre, tayungan, 
acogny. Nog niet helemaal duidelijk? Blauw laat  
het je zien. 
DONS-docent(en): Jantien & Nadia 

PAARS BEJAARDEN-PRETPARK
Dit blok gaat Paars haar eigen pretpark ontwerpen 
en ook nog zich verplaatsen in ouderdom! Wat voor 
razendsnelle, bloedmooie en hysterische attracties 
zullen we bedenken? En hoe zal het zijn om als oudere 
uiteindelijk een uitje in ons gloednieuwe pretpark te 
besteden? Raas en rollator met ons mee in dit laatste 
blok voor de zomervakantie! 
DONS-docent(en): Steven 

WETEN WIJ VEEL!
Tja, soms weet je het gewoon niet. Hoe een raket 
werkt. Hoe groot een pantoffeldiertje is. Hoe kaas 
wordt gemaakt of hoe een koe een haas vangt.  
Weten wij veel! Ja dus! Heel veel! Na dit blok zeker, 
weetje!
DONS-docent(en): Lodi & Evert

PURPLE 
Er hangt een paarse lucht met dwaze paarse panters
Dit blok is alles paars en helemaal niks anders
Paars is soms schaars maar voor groep Paars
is dat gelukkig niet iets raars
DONS-docent(en): Nilay & Sjoukje 

ROOD REDACTIE ROOD 
Tijdens dit blok gaat Rood aan de slag met het  
maken van een eigen magazine. Wat hoort er  
allemaal in een magazine? Welke rubrieken vinden  
we interessant? Interviews, recensies, foto’s etc.  
Redactie Rood gaat het ontdekken! 
DONS-docent(en): Dicky 

HOW TO?
Rood onderzoekt bestaande objecten en maakt  
er nieuwe niet bestaande dingen van. Deze spik- 
splinternieuwe dingen moeten een goede beschrijving 
krijgen om mensen te informeren. Rood maakt toffe 
intro-filmpjes!
DONS-docent(en): Jantien & Nilay 

RESTAURANT ROUGE
Dit blok staat in het thema van koken. Door middel  
van experiment en spel werken we toe naar een  
heus diner. Bedacht, bereid en geserveerd door  
groep Rood. 
DONS-docent(en): Hannah & Jelle

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, Hagar, Janne & Sayonara

GOUD DONS-BRUTAAL
Hoe is het eigenlijk om volwassen te zijn? Hoe voelt het 
om in de briefing te zitten als DONS-personeel na een 
lichtelijk uit de hand gelopen personeelsfeestje de avond 
ervoor en hoe is het om een keer de ouder te zijn in een 
oudergesprek? Geïnspireerd op Infantilio van Ned 3, 
maken we twee of drie GOUDEN sketches waarbij de 
kinderen in onze kleren zitten en wij in die van hen. 
DONS-docent(en): Edwin & Emma 

DONS FUTURE BV
DONS is een bedrijf gestart dat gericht is op de toekomst.  
Wat is er allemaal nog niet? Welke uitvindingen moet 
er nog worden gedaan en welke machines zijn er nog 
niet ontworpen? Goud gaat ons helpen de visie van 
het nieuwe bedrijf DONS FUTURE BV te ontwerpen 
door alvast de allernieuwste uitvindingen en machines 
te creëren waar we de markt mee op kunnen gaan. 
DONS-docent(en): Jesse & Carlijn

BUITEN DE SCHOOLMUREN
Goud gaat dit blok buiten de schoolmuren. We gaan 
spellen spelen in het park, de buurt onderzoeken,  
materialen verzamelen waarmee we kunst kunnen 
maken, de Art- Zuid route lopen langs de beelden, 
fotograferen en nog meer. We gaan ondervinden wat 
de buurt allemaal te bieden heeft. Wie weet komen  
we met nieuwe conclusies. 
DONS-docent(en): Dicky & Jamila
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