
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

SPROOKJESBOS
Hans en Grietje, sneeuwwitje, doornroosje, ze komen 
allemaal voorbij dit blok! Groen en Oranje dansen,  
tekenen en spelen tijdens een magische wandeling 
door het sprookjesbos.
DONS-docent(en): Sayonara & Suzie

 

DE FAMILIE VAN RUPSJE NOOITGENOEG
Groen maakt deze periode kennis met Rupsje  
Nooitgenoeg en zijn familie. Heeft hij die dan?  
Jazeker! Het is een bonte verzameling rupsen, met 
allen hun eigen hobby. Van eten, puzzelen, dansen,  
glijbaansjezen tot boomknuffelen.  
Een dolle rupsenboel!
DONS-docent(en): Cindy & 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

DE GROENE SPRIETEN BENDE 
Het is bijna voorjaar, en dus is het tijd voor de Groene 
sprieten bende om te verzamelen! We spelen en 
knutselen groen. We gaan zelfs proeven hoe groen 
nu eigenlijk smaakt.. We gaan op zoek naar waar de 
eerste voorjaarsbloemetjes zich verstopt hebben. Die 
zullen vast tevoorschijn komen als we voor ze zingen.
DONS-docent(en): Lital & Myra

ORANJE DE RUIMTE IN...
Pakken aan. Helmen op. 3,2,1 Take off! Oranje vliegt 
de ruimte in. In het oneindige heelal gaan ze op ont-
dekkingstocht. Naar de maan en daar voorbij. Wat en 
wie zullen zij tegenkomen? Komt dat zien tijdens de 
presentaties.
DONS-docent(en): Tjerry

CIRCUS
Dames en heren, hooggeëerd publiek, stilte in het  
circus even geen muziek. Dit blok komt het circus 
langs bij Oranje. Jongleren, bewegen, balanceren.  
We gaan het allemaal leren!
DONS-docent(en): Lotte

BLAUW TANGRAM
Een vierkant, een parallellogram, een middelgrote  
driehoek, twee kleine driehoeken en twee grote 
driehoeken. Na dit blok kan Blauw hier van alles van 
maken, zoals dieren en huizen. Maar alle puzzelstukjes 
moeten wel steeds gebruikt worden! Ons creatief 
inzicht en samenwerkingsvermogen wordt uitgedaagd 
met deze eeuwenoude Chinese puzzel.
DONS-docent(en): Michel

HET KLOKHUIS À LA DONS
Alle kinderen van Blauw kennen het programma  
‘Het klokhuis’ wel. Ze leren er van alles: over 
zwaartekracht, tulpen of lollies of de schoenmaker. 
Maar waar weten zij nou alles van? Waar kunnen zij 
zelf wel een afleveringetje over maken? 
DONS-docent(en): Suzie

DIEP IN DE ZEE
Met een duikboot duiken wij naar ongekende  
diepte. Blauw dompelt zich onder in het land van  
de vissen. Samen zullen zij diepzeeavonturen beleven 
en ontmoeten wij allerlei zeedieren. Blub blub blub.
DONS-docent(en): Tjerry

PAARS IVANHOE
We zijn Ivanhoe kwijt. Niemand heeft hem voor het 
laatst gezien. Ivanhoe is een slappere ridder. Hij is vaak 
zwak, ziek en misselijk, maar nu is hij ook nog zoek. 
Samen met ridder Monty en ridder Python gaan we 
hem zoeken. 
DONS-docent(en): Lital & Younes

ACROGYM
Dit blok zijn de kinderen van Paars in de gymzaal  
te vinden. Bewegen, spelletjes, gym, balanceren, 
samenwerken, stapelen, kracht, klimmen en vooral 
heel veel plezier! Samen bouwen we met ons zelf  
en verkennen we onze fysieke grenzen.
DONS-docent(en): Lotte & Marthe

WEERGODEN
We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. 
Maar wie zijn dat nou eigenlijk? En hoe houden we  
ze te vriend? Daar waar het KNMI ophoudt, zoekt 
Paars verder naar het mysterie rondom het weer.
DONS-docent(en): Michel & Suzie

ROOD ROOD EN GOUD
DONS SHOWWORSTELEN
Echt worstelen is voor watjes, wij doen het voor de 
show! De dikke matten in de gymzaal vormen  
komend blok een arena voor de meest bloeddorstige 
gladiatoren van deze tijd: de show-worstelaars! Dus 
iedereen in glitterpak en ego-trippend op zijn eigen 
personage! De ijzervreter tegen De sloophamer!  
Wie wil dat nou niet zien? Disclaimer: Deze jongens  
en meisjes zijn getrainde worstelaars, probeer hun 
stunts niet thuis! 
DONS-docent(en): Lotte & Tjerry

DINSDAG CHALLENGE DAG
Elke dinsdag tikt de klok van Rood, ze hebben tot 
17.15 om de challenge van de dag te behalen.  
Wat zal het worden, wat moeten ze oplossen en  
hoe gaan ze dat doen? Alle zintuigen zullen aan  
bod komen. Gaat het Rood lukken om elke dinsdag  
de race tegen de klok te winnen?
DONS-docent(en): Achsa & Lital

VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN
We hebben allemaal wel eens The voice of Holland 
gezien. Wij gaan onderzoeken wat er allemaal bij een 
live act komt kijken. Je hebt de artiest, camera’s, 
lichten, dansers, publiek en noem maar op. Wie weet 
hebben wij wel een rising star in de groep zitten...
DONS-docent(en): Liza

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 DE VOORLEESVADER
“Dag allemaal, wat fijn dat je er bent…” Goud laat  
zich inspireren door de serie De Luizenmoeder.  
We schrijven ons eigen script over ouders, meesters 
en juffen en spelen ze zelf. De Scholekster dient als 
het perfecte decor. Het blok sluiten we af met gefilmde 
afleveringen van onze eigen serie: De voorleesvader.
DONS-docent(en): Liza & Michel 

KEUZECURSUS: KNUFFELDIEREN VS MAQUETTES 
Juffrouw Sayo blijkt naast te kunnen dansen ook een 
knuffeldieren expert. Met naald en draad tovert ze 
in een handomdraai fantastische mooie schepsels. 
Meester Evert blijkt een bouw-bikkel en maakt in een 
handomdraai fantastische maquettes. Keuzestress 
voor Goud!
DONS-docent(en): Evert & Sayonara
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GROEN STOER PARCOUR 

Lopen over smalle paadjes, over objecten klauteren, 
wie is de lenigste, de slimste, de snelste of gewoon 
de stoerste!? Oranje gaat met dit thema aan de slag, 
maar Groen kan niet achterblijven. We gaan kijken of 
Groen de kinderen uit Oranje kan bijhouden!
DONS-docent(en): Lotte

JUT EN JUL
Vrienden voor het leven. Of toch niet? Wat is dat 
eigenlijk: echte vriendschap? Hoe doe je dat: samen 
spelen? Groen filosofeert dit blok erop los, samen 
met de bff’s Jut en Jul. Samen met de Groentjes leren 
Jut en Jul nieuwe vrienden maken én samen spelen. 
Hopelijk komt alles goed!
DONS-docent(en): Cyrelle & Suzie

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

AMSTERDAM WILDLIFE
Groen onderzoekt de wilde dieren in onze stadsjungle. 
Van duiven tot hommels en van slakken tot ganzen. 
Hoe overleven ze en wat maken ze mee? Onze nieuwe 
stadsbiologen gaan gluren in het groen en turen in  
de lucht.
DONS-docent(en): Achsa & Michel 

ORANJE STOER PARCOUR 2.0
Lopen over smalle paadjes, over objecten klauteren, 
wie is de lenigste, de slimste, de snelste of gewoon  
de stoerste!? Tijdens verschillende parcours wordt 
Oranje getraind om uiteindelijk de aller moeilijkste 
parcours met gemak te kunnen trotseren! 
DONS-docent(en): Tjerry & Lital

VREEMDE EEND
Eend zag er eerst uit als alle andere eendjes. Maar 
toen groeide Eend op tot Vreemde Eend en dat 
was mooi, maar ingewikkeld. Totdat ook alle andere 
eendjes Vreemde Eend bleken te zijn. Vreemde  
Eend zwemt, vliegt, waggelt en duikt door de wereld  
en beleeft van alles. Wij zwemmen vliegen duiken en 
waggelen mee! 
DONS-docent(en): Cindy & Hedwig

DE MAGISCHE TREINREIS
We stappen met zijn allen in onze zelfgemaakte  
trein en gaan komend blok bij een heleboel landen  
op bezoek. Wat doen ze daar, wat eten ze daar?  
Wat bouwen ze daar? Lets go! 
DONS-docent(en): Evert

BLAUW ANIMAL PLANET
De kinderen van Blauw zijn gek op dieren! Aapjes 
kijken, hondjes aaien, paarden tekenen, tijgers  
nadoen, ze houden ervan! Daarom duiken we dit  
blok in de wereld van de dieren. Want wat doen  
verschillende dieren? Hoe staan, zitten en bewegen 
ze? En hoe precies kunnen wij dat nadoen? Lukt  
het Blauw om dit blok echt in de huid te kruipen van  
hun lievelingsdieren?
DONS-docent(en): Suzie

BINNENSTE BUITEN
Wat gaat er allemaal om in die koppies van ons? 
Blauw gaat het uitzoeken. We keren ons helemaal 
Binnenste Buiten. Welke gevoelens en emoties  
heb je? Hoe kijk je naar jezelf en hoe kijk je naar 
anderen? We pakken de penselen erbij, gaan het  
theater in en pakken de gitaar erbij om dit tot op  
het bot uit te zoeken. 
DONS-docent(en): Janne

ZIEZO
In dit blok laten wij ons meeslepen in de rijm en 
fantasie van Annie M.G. Schmidt. Samen zullen we 
ondervinden hoe het is om een gedicht voor te lezen, 
maar wat kun je allemaal nog meer met een gedicht? 
Dit zullen we laten zien bij de eindpresentatie!
DONS-docent(en): Liza & Lotte

PAARS DANCING IN THE STREET
Voetjes van de stoep! Ken je dat gevoel als je muziek  
op hebt? Het liefst zou je schaamteloos dansen op 
straat. Paars gooit alle remmen los, maar let goed op 
het verkeer. We maken er een mooie clip van.
DONS-docent(en): Michel & Sayonara

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE...
Dit blok gaan we met Paars op reis en zullen we  
verschillende landen bezoeken. Van elke cultuur  
kunnen we iets leren en uit elk land nemen we iets 
mee. We zullen de handen uit de mouwen steken, 
knutselen en koken en laten ons inspireren door  
verschillende culturen!
DONS-docent(en): Ellen & Lotte

KOKERELLEN MET DE KOKERELLERS
Paars gaat dit blok helemaal uit zijn pan. Welke  
ingrediënten zijn er nodig voor de beste taarten, 
pannenkoeken, dagschotels, sandwiches en amuses? 
Snufje peper, snufje zout. Blijf maar weg uit de  
keuken want wij cheffen vertellen onze geheimen 
niet… Lekker koken dus! Of toch niet...
DONS-docent(en): Janne & Steven

ROOD ROOD EN GOUD
TOP SCHOLLIE 2000! 
We gaan in de muziek duiken, luisteren en onderzoeken 
wat we mooi vinden en zelf liedjes schrijven. Alles  
wat we leren gaan we doorgeven door middel van  
de grote Top Schollie 2000 muziekquiz! 
DONS-docent(en): Janne & Younes

PIMP MY CRIB
Rood gaat dit blok klussen. Oude meubels zijn bij  
ons in goede handen. Wij geven uw afdankertjes  
een nieuw leven door ze te Pimpen! Bij de  
eindpresentatie zullen wij de opgeknapte meubels  
verkopen. Het geld wat we ophalen is voor stichting  
de Opkikker! 
DONS-docent(en): Tjerry

DE GROTE DO-RO-IMPROVISATIESHOW
Iedere DOnderdag is het tijd voor een nieuwe aflevering  
van…. De Grote Do-Ro-improvisatieshow! Rood  
improviseert er op los. Al uitbeeldend worden er  
moorden opgelost, zijn ze het ineens alleen maar met 
elkaar eens en komen er voorwerpen tot leven.  
Geen juf of meester nodig om te presenteren, want  
dat kan de Do-Ro zelf wel.
DONS-docent(en): Myra

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): Lital, Liza & Maarten

GOUD DE KLIEDERKLUSSERS
Na onze succesvolle serie ‘De Voorleesvader’ speelt 
Goud nu in de film: ‘De Kliederklussers’. Het decor 
is De Scholekster die wordt verbouwd. We beleven 
wat de bouwvakkers deze zomervakantie gaan doen. 
Komt er iets van de prachtige bouwplannen terecht?
DONS-docent(en): Liza & Michel 

EXPEDITIE ROBINSON
Met zijn allen op een eiland opdrachten uitvoeren. 
Moeilijke opdrachten. dit blok wordt groep Goud  
uitgedaagd om zich fysiek en geestelijk met elkaar  
te meten! Wie overleefd?!
DONS-docent(en): Sayonara & Tjerry 

BLOK 4
VAN 23 APRIL  
T/M 15 JUNI

BLOKAFSLUITING!
IN WEEK 24,  

VAN 11 T/M 15 JUNI
VAN 17:15 UUR TOT 17:45 UUR.


