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

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2017/2018 - DONS 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN ZING MET ONS MEE!

Wie is beertje Pippeloentje? Waar woont de wim-wam 
reus met zijn wim-wam-neus en oh oh oh, wat is er 
toch gebeurd met de spin Sebastiaan?
Verhalen, versjes, muzikale klanken en gouden  
keeltjes kom je in dit blok tegen bij groep Groen.  
Annie M.G. Schmidt neemt ons mee in haar wondere 
blik op de wereld. 
DONS-docent(en): Neeltje & Lotte

VANDAAG BEN IK…..
Politie, brandweer, juf, meester, ridder, prins of prinses. 
Dit blok gaan we op zoek naar wat we later willen 
worden. Wat moet je kunnen, welk vervoermiddel  
heb je nodig, in wat voor een huis woon je en welke 
kleding heb je aan? Wij gaan op zoek naar de  
antwoorden op deze vragen. Maar de grootste vraag 
is: Wie ben jij vandaag?
DONS-docent(en): Janske & Neeltje

Op woensdag is DONS 3 gesloten.
KNUFFELMANIA
De donderdag bij groen staat in het teken van knuffels! 
Deze kersverse groentjes gaan met hun favoriete  
knuffel op ontdekkingsreis! Samen verzinnen ze 
fantasieverhalen, bouwen ze een knuffel-huis of nest 
en leren ze hun knuffel dansen. Ook mogen ze even 
snuffelen aan de knuffel van een ander... Als klap op de 
vuurpijl bouwen ze een grote groene DONS-knuffel!
DONS-docent(en): Cyrelle & Neeltje 

GROEN, GEEL, ORANJE
MIEP GRIEP
De winter komt er weer aan en dat betekent hoesten, 
niezen, snotteren, buikpijn en koorts: de griep! Groen, 
Geel en Oranje gaan dit blok samen met Miep Griep 
op zoek naar manieren om de griep te voorkomen. 
Hopelijk lukt het ons en krijgen de kinderen, juffen en 
meesters bij DONS nooit meer de GRIEP!
DONS-docent(en): Neeltje & RosanGEEL FUTURISTISCH DONS

Hypermodern de toekomst vormgeven. Helemaal anders 
wordt DONS! Met een totaal nieuwe visie op wat wij 
willen en wat goed voor ons is. Onze creatieve millennium 
gedachten bedenken oplossingen voor de uitdagingen 
van de toekomst. Hoe dat er uit gaat zien kan niemand 
voorspellen. Generatie Geel zal zich gaan bewijzen als 
pioniers. Het tijdperk Futuristisch DONS breekt aan! 
DONS-docent(en): Amber & Maarten

TIMIDE TIMMIE
Timide Timmie is net nieuw op school. Dat vindt hij 
heel erg spannend. Thuis is hij alleen, zonder broertjes 
of zusjes en vriendjes heeft hij ook nog niet. Hij weet 
niet zo goed hoe hij vriendjes moet maken en is best 
een beetje eenzaam. Gaat het Geel lukken om Timmie 
te helpen met het vinden van vrienden en maken zij 
van hem een stoere jongen?!
DONS-docent(en): Rosan & Yalan

OTJE
Terug in onze eigen kindertijd met het klassieke  
verhaal Otje, van Annie M.G. Schmidt. Met Geel gaan 
wij dit verhaal eens lekker induiken, ademloos luisteren 
en genieten van alle personages. Schuilt er in ons  
allen misschien een klein beetje Otje. Geel zal het  
gaan ontdekken.
DONS-docent(en): Amber & Rosan

ORANJE OP REIS
Oranje gaat dit blok op reis. Niet naar één land, maar 
naar meerdere landen. Waarheen we op reis gaan 
weten we nog niet precies. We weten alleen dat het 
heel muzikaal, creatief en heel erg gezellig wordt! 
DONS-docent(en): Jessica & Nienke B

DE TOVER-ACADEMIE!
Tovenaars met lange baarden, punthoeden, grote 
neuzen en moeilijke spreuken. Oranje krijgt het  
voor hun kiezen tijdens dit blok. Toverspreuken, 
heksensoep en misschien zelfs bezemsteel vliegen! 
Spannend!
DONS-docent(en): Malwina & Tim

MENEER PEN
Meneer Pen die had op een dag erg last van een  
writersblock. Er kwam geen verhaal meer uit! De  
kinderen van Oranje gaan Meneer Pen helpen om  
elke week een stuk van zijn nieuwste verhaal te  
bedenken. Aan het einde van het blok hebben we  
een prachtig zelf bedacht avontuur!
DONS-docent(en): Cindy & Daniel

BLAUW ASJEMÈNOU! HOE HEURT HET EIGENLIJK?!
Kennen jullie ze ook? Van die types die smakken, 
vergeten je aan te kijken als je elkaar een hand geeft, 
veel te hard praten, schelden?! Werkelijk wal-ge-lijk! Ze 
zouden heropgevoed moeten worden door beschaafde 
mensen. Wij gaan onderzoeken wat etiketten zijn en op 
het einde van dit blok zijn wij experts in hoe je je beheurt 
te gedragen!! Op het welgemanierde leven! Proost!
DONS-docent(en): Rosan & Steven

KEN DE KUNSTENAAR!
Blauw kruipt dit blok in de wereld van verschillende 
Nederlandse kunstenaars. Mondriaan, Vincent van 
Gogh, Jan Schoonhoven, Willem de Kooning, Marinus 
Boezem, Wim T. Schippers, Herman de Vries ,  
Heringa & Kalsbeek, zijn allemaal kandidaat!  
Blauw gaat ervaren hoe zij keken naar de wereld  
om zich heen.
DONS-docent(en): Jessica & Leontien 

MOVE!
Spring, speel, dans en zing! Bewegen is dit blok  
ons ding. We gaan op zoek naar onze innerlijke held  
of dier en maken daarbij vooral veel plezier.
Alles zal in beweging ontstaan, we laten ons vooral 
even lekker gaan. In een spel of met muziek,
dit blok wordt lekker energiek!
DONS-docent(en): Eva Sp & Nienke B

PAARS DONS SPELSHOW! 
Dames en heren, jongens en meisjes.. zijn jullie klaar 
voor de grote DONS Spelshow!? Tijdens dit blok 
onderzoekt Paars alle elementen die nodig zijn voor 
een spectaculaire spelshow vol glamour, spanning  
en sensatie. We zullen zelf verschillende spellen  
uitproberen en wie weet vallen er wel kinderen met  
hun neus in de prijzen! 
DONS-docent(en): Dicky & Malwina

RESTAURANT VAN GRETIGE GERARD
Geïnspireerd op het welbekende DONS verhaal ‘Gretige 
Gerard’ gaan wij met zijn allen zijn restaurant runnen, 
genaamd Eet en Vreet. Wat komt er allemaal bij kijken? 
Met wat voor vreemde gasten heb je te maken?  
Hoe ga je om met drukte? Te veel om op te noemen!  
Zo beleven wij in Eet & Vreet allerlei ingewikkelde,  
spannende, professionele & hilarische avonturen.
DONS-docent(en): Kirsty & Steven

PROBLEMEN!
Paars werkt zich in dit blok volledig in de nesten. 
Ondanks dat we ons uiterst best doen steeds alles 
op te lossen lijken de problemen alleen maar groter te 
worden! Maar wat is een probleem eigenlijk? En wat 
doe je als alles uit de hand loopt? 
Paars ga dit blok falen, door de mand vallen, floppen, 
de mist in, spaak lopen en in de penarie zitten!
DONS-docent(en): Eva N & Tara

ROOD DE EINSTEIN-FABRIEK
Wat wil je leren en hoe pak je dat aan? Rood gaat op 
verschillende manieren aan de slag om nieuwe dingen 
te leren. Dit mag vanalles zijn! Als je er maar na een 
bepaalde tijd beter in bent dan eerst! Of dit nou gaat 
om veters strikken, voetballen, wiskunde, met iemand 
praten of op het podium staan. Dit en nog veel meer 
passeert de revue wanneer wij op zoek zijn naar kennis!
DONS-docent(en): Lodi

DONKER V/S LICHT
Dat het een niet zonder het ander kan, weet Rood al 
lang. Dat je soms iets helder voor je ziet en dan plots 
weer niet, is ook gesneden koek. Maar tegenstellingen 
zijn krachtig. Ze inspireren en verhelderen. Wij gaan 
werken aan een beeldend, theater spektakel in de lijn van 
het “ Light Festival” die het donker fel zal verlichten, de 
duisternis zal verkennen en tot slot het licht uit zal doen. 
DONS-docent(en): Maarten & Tara

WILD WESTERN 
In het wilde westen gaat het er soms heftig aan toe. 
De enge verhalen vliegen je om de oren. George en 
Brad nemen groep rood mee naar de schimmige 
wereld van de saloons, pistolen gevechten, vertraagde 
dialogen en prachtige westernmuziek. 
DONS-docent(en): Edwin & Younes  
(Brad & George) 

GOUD ME, MYSELF AND I
Goud gaat op zoek naar zichzelf. Wat maakt mij mij? 
Is de vraag die dit blok een belangrijke rol gaat spelen. 
Uiteindelijk gaan we een mini-me maken in de  
vorm van een pop en gaan we opzoek naar een 
presentatievorm met de pop die het best bij hen past. 
Laat het onderzoek beginnen!!!
DONS-docent(en): Eva S & Nicoline

DONS SHOW WORSTELEN
Echt worstelen is voor watjes, wij doen het voor de show! 
De dikke matten in de gymzaal vormen dit blok een arena  
voor de meest bloeddorstige gladiatoren van nu: de show- 
worstelaars! Iedereen in glitterpak en ego-trippend op zijn 
eigen personage! De ijzervreter tegen De sloophamer! 
Wie wil dat nou niet zien? Ps: Deze jongens en meisjes 
zijn getrainde worstelaars, probeer hun stunts niet thuis!
DONS-docent(en): Tjerry & Younes

THE GOLDEN GAMES
Er was eens een allesomvattend spel, dat je zo mee 
kon voeren dat je jezelf erin verliezen kon, als je niet 
oppaste. Wij hebben alle ingrediënten voor dit spel in 
handen. Raadsels, puzzels , skills en acts: We zullen 
alles in moeten zetten. Dat er gespeeld gaat worden  
is zeker, maar wat de regels zijn of wanneer het begint 
of ophoud, weet nog niemand.
DONS-docent(en): Janske, Maarten & Tara
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