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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

PIPPI LANGKOUS
Oranje en Groen duiken dit blok in het leven van  
Pippi Langkous. En de meesten zullen wel weten dat 
het niet zomaar een leven is. Een leven vol ongewone 
gebeurtenissen waarbij geen uitdaging voor Pippi te 
groot is. Daarnaast beschikt Pippi over enorm veel 
kracht, hebben zij die ook? Al zingend, dansend,  
bewegend en beeldend gaan zij deze zoektocht  
bewandelen. 
DONS-docent(en): Jamila & Tjerry

GOUDLOKJE EN DE DRIE BEERTJES
Groen duikt in het verhaal van ‘Goudlokje en de Drie 
Beertjes’. Aan de hand van dit magische sprookje 
gaan de Groentjes uitbeelden, tekenen en schminken. 
Zo leren ze wat klein, groter en grootst is en stappen 
in de huid van de drie Beertjes. Hopelijk krijgen ze 
bezoek van Goudlokje!
DONS-docent(en): Cyrelle

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

OP REIS
Je kunt op reis gaan met de fiets, de auto of de trein, 
maar ook met Groen en hun fantasie...spannend!  
Een toverbos, woestijn, omgekeerde wereld of een 
land waar nog nooit iemand is geweest. Wij vertrekken 
iedere donderdag op avontuur en zijn op tijd terug  
voor de presentatie; als we niet verdwalen!
DONS-docent(en): Myra

ORANJE JIP EN JANNEKE
We gaan dit blok met Jip en Janneke op avontuur.  
Ze maken samen de leukste dingen mee en wij mogen 
gezellig meedoen. We gaan muzikaal aan de slag en 
we gaan ook dingen knutselen. We hopen dat Jip of 
Janneke eens bij ons bezoek komt om te luisteren of 
te kijken, naar waar we mee bezig zijn.
DONS-docent(en): Marieke & Nienke B

OERMENS
Oranje duikt de geschiedenis in en leert alles over de 
Oermens. Wie is deze allereerste menssoort eigenlijk 
en waar hielden zij zich zoal mee bezig? Oranje gaat 
op avontuur, de wildernis in en wie weet wat zij daar 
allemaal gaan tegenkomen...
DONS-docent(en): Evert & Nadia 

BLAUW THE KING IS ALIVE!
Sommige koningen gaan nooit dood. Blauw maakt  
dit blok kennis met The King of Pop, Soul en Rock ‘n 
Roll. Wij kruipen in hun huid en laten ze weer verder 
leven. LP’s uit de kast! We gaan uit volle borst met  
de voetjes van de vloer.
DONS-docent(en): Cyrelle & Michel

DONZIGE VERHALEN
In december komt het DONS Kinderboek uit.  
Blauw brengt elke week een ander verhaal tot  
leven. Misschien ken je sommige verhalen al, want  
de verhalen komen deels van de DONS vloer. En  
wil je alle verhalen nog eens nalezen? Dat kan, het 
boek is bij DONS te koop! 
DONS-docent(en): Michel

KONING WINTER
Nog even, dan ben ik weer in het land.
Ik neem kou mee en regeer met ijzige hand.
Mijn lievelingskleur is wit of blauw, als er maar iets  
ijzigs in zit. Ik ben dol op zingen, spelletjes,  
knutselen, muziek en tekenen.
Blauw kan in dit blok op een hoop plezier rekenen!
Gegroet, Koning Winter
DONS-docent(en): Lotte (& Lital)

PAARS KUNST & ...
Beeldende kunst én muziek, Kunst én (kunst)- 
geschiedenis, Kunst én biologie, Kunst én poëzie  
én... nog veeeeeeel meer. Geen l’art pour l’art dus, 
maar kunst die een relatie aangaat met de wereld 
om ons heen. Ook geen maatschappelijk gebeuren 
hoor, maar gewoon kunst; Kunst & ....
DONS-docent(en): Leontien

DANS JE VOORSTELLING
Een dans theater voorstelling. Dansers op gehakte 
schoenen, zangeressen met zangvogel kwaliteiten, 
outfits met glitter en glamour en natuurlijk de props  
niet te vergeten. We gaan alles inzetten om dit verhaal 
tot leven te brengen. Paars gaat een mooi klein  
verhaal, groots en meeslepend maken.
DONS-docent(en): Cindy & Eva

SUPERHELDEN
Wie hebben we in deze donkere tijden nodig?  
Superhelden! Paars gaat dit blok op zoek naar hun 
innerlijke superheld om de wereld te redden! Wat  
is er nodig om een echte superheld te zijn? Paars 
ontdekt het.
DONS-docent(en): Marieke & Sayonara

ROOD MUSICAL SING A LONG! 
We duiken in de over the top wereld van de musical. 
Daar waar kinderen zingen op zonovergoten groene 
bergen in Oostenrijk. Daar waar groepen tegenover 
elkaar staan te dansen in de straten van New York. 
En natuurlijk diep in de nacht, als de katten op straat 
staan te zingen in het aanzicht van het volle maanlicht. 
DONS-docent(en): Younes 

WIE IS DE MOL? 
Terug van weggeweest het zenuwslopende spel  
“Wie is de mol?”. Puzzelen, actie, mensenkennis, 
alles komt aan bod tijdens dit allesomvattende spel. 
En de mol… die probeert natuurlijk niet op te vallen. 
Wellicht is het de over fanatieke kandidaat, of juist de 
klungelige speler in de groep, die zorgt voor weinig 
punten in de pot. Niets is wat het lijkt...bij ‘Wie is  
de Mol’ de Scholekster editie...
DONS-docent(en): Lital & Nadia

WIJ HOUDEN VAN PAARDEN
Wij houden van paarden. Echt heel veel. Wist je dat 
paarden edele dieren zijn en geen poten maar benen 
hebben? Het liefst zijn wij de hele dag in de stal te 
vinden en als dat even niet kan trainen wij met onze 
stokpaarden alle pasjes. Oh en hadden we al gezegd 
dat wij van paarden houden?! 
DONS-docent(en): Tjerry

ALLE GROEPEN
REUZE VEEL KEUZE
Op vrijdag mag je elke week opnieuw kiezen wat  
je wilt gaan doen. Wil je knutselen, 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): Hagar & Lital 

GOUD WERELDCHEF
Kom niet in de keuken op maandag! Daar is de  
geheime wereld van Goud. Zij worden dit blok  
getransformeerd in echte chef koks. En omdat er acht 
nationaliteiten in deze groep zitten, zal er elke week 
een aan bod komen. Van de Mexicaanse tot de Duitse 
keuken, alles komt voorbij. En wie weet worden ze wel 
zo goed, dat iedereen dat kan komen proeven...
DONS-docent(en): Lital & Sayonara 

ALLES KAN!
Dit blok hoeven we lekker geen keuze te maken,  
want we doen gewoon elke week iets anders!  
Van koken tot filmen en van gymmen tot toneelspelen. 
Lekker geen plan, want alles kan!
DONS-docent(en): Elfi & Lotte

KEUZECURSUS
Goud kan weer kiezen! Al weken maken de gouden 
bouwers de mooiste dingen. Hoog tijd om ‘bouwen’ 
als thema te lanceren. Elke week een nieuwe  
uitdaging voor deze ingenieurs in de dop. Of ga je 
liever met penseel en acrylverf de kunstschilder in je 
loslaten? Wat je bij Goud ook kiest, een artistiek blok 
wordt het zeker.
DONS-docent(en): Leontien & Michel 
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