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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018 - DONS 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT INDIAAN ROODLOKJE

Indiaan Roodlokje is een eenzame indiaan die haar 
indianenstam kwijt is. Ze hebben haar achtergelaten  
omdat zij anders is dan hen. Wit en Groen gaan helpen  
om deze verdrietige indiaan weer op te vrolijken en  
Roodlokje zal hen allerlei coole indianen dingen leren.  
Zo komen zij samen het blok wel door. Ugch! 
DONS-docent(en): Eva Sp

BILLENRAP
Stamp op de grond
Maak een ritme op je kont
Schud met je billen en
laat de ruimte trillen
De dieren doen mee, met Wit in koor
We doen de billen-rap en die gaat maar door…. Yo Yo!
DONS-docent(en): Achsa

ALLE GROEPEN
Op woensdag kunnen de kinderen van DONS 3  
spelen bij DONS 4.

Daar wordt op de woensdag alles uit de kast getrokken.
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-docenten: Bart& Jessica

DE BEWEGING
Wij komen dit blok in beweging. Wat beweegt er 
allemaal en wat kunnen wij laten bewegen? Een ballon 
beweegt anders dan een bal, een slak beweegt heel 
traag en een haas gaat heel snel. En hoe voelt het als 
we zelf in beweging komen? Het wordt een bewegelijke 
reis met verschillende materialen en liedjes.
DONS-docent(en): Pamela

wit, groen, geel
en oranje
JUFFLAUW EN DE REUZENKLEUTER
In deze omgekeerde wereld zijn de reuzenkleuter en 
de Jufflauw erg aan elkaar gewaagd. Er wordt allerlei 
ongein uitgehaald en het is niet altijd duidelijk wie van 
de 2 nu de verstandigste is en wie er altijd loopt te  
klieren. Dit wordt een blok vol streken, grapjes en  
verhalen om je buik bij vast te houden van het lachen.
DONS-docent(en): Lodi, Rosan & Yalan

GROEN INDIAAN ROODLOKJE
Indiaan Roodlokje is een eenzame indiaan die haar 
indianenstam kwijt is. Ze hebben haar achtergelaten 
omdat zij anders is dan hen. Wit en Groen gaan helpen 
om deze verdrietige indiaan weer op te vrolijken en 
Roodlokje zal hen allerlei coole indianen dingen leren. 
Zo komen zij samen het blok wel door. Ugch!
DONS-docent(en): Pamela & Rosan

BILLENRAP
Stamp op de grond
Maak een ritme op je kont
Schud met je billen en
laat de ruimte trillen
De dieren doen mee, met Groen in koor
We doen de billen-rap en die gaat maar door…. Yo Yo!
DONS-docent(en): Eva Sp & Nienke B

DE BEWEGING
Wij komen dit blok in beweging. Wat beweegt er 
allemaal en wat kunnen wij laten bewegen? Een ballon 
beweegt anders dan een bal, een slak beweegt heel 
traag en een haas gaat heel snel. En hoe voelt het als 
we zelf in beweging komen? Het wordt een bewegelijke 
reis met verschillende materialen en liedjes.
DONS-docent(en): Jessica & Nienke B

GEEL JA ZUSTER, NEE ZUSTER
Zuster Klivia komt langs om te kijken of de kinderen 
van Geel wel ‘Gek Gezond’ zijn. Aan de hand het boek 
vol versjes van Annie M.G. Schmidt gaan we leren of 
je wel of niet met deuren mag slaan en op stoelen mag 
staan… En hoe gaat dat dan precies, samen met u 
onder een paraplu…?
DONS-docent(en): Froukje & Malwina

SENSATION KLEURTJES 
We gaan elke week ons eigen zomerfeestje vieren! 
De zomer komt eraan en dat betekent veel meezingen 
en dansen op zomerhits! 
DONS-docent(en): Yalan & Younes

DE PLANEET VAN DE VERLOREN DINGEN
Sleutels, sokken, handschoenen of je stem kwijt? Waar  
komt dat dan terecht? Dat landt op de planeet van verloren 
dingen. Razendsnel! De wezens die daar wonen zorgen 
daarvoor. Wat als de planeet te vol wordt? En waar is die 
planeet? Dat weten we na dit blok. Geel speelt, verbeeldt 
en filosofeert over wat ze liever wel en niet kwijt zijn. 
DONS-docent(en): Cindy & Ellen

ORANJE WIE WIL ER MET MIJ TROUWEN?
De juf wil trouwen, er moet alleen nog even een man 
gezocht worden die dat ook wil. En het moet natuurlijk 
ook een feestje worden. Met de blokafsluiting moet  
de juf het ja-woord zeggen… Gaat het Oranje lukken 
om dit allemaal op tijd te regelen?
DONS-docent(en): Liza & Nienke B

FABELS
Met groep Oranje bezoeken we op de dinsdag de 
wereld van de fabels. Pratende dieren, die allemaal 
spannende avonturen beleven en elkaar vaak te slim  
af zijn. Wij laten ons door hen inspireren en hopen  
binnen dit blok de magie van deze verhalen nieuw 
leven in te blazen.
DONS-docent(en): Amber & Jessica

1+1=17
In je eentje kun je een hoop bereiken. Maar samen 
kun je nog veel verder komen. Het is wel belangrijk om 
goed samen te werken en elkaar te leren vertrouwen. 
Oranje gaat aan de slag met allerlei te gekke team-
opdrachten en zal toewerken naar een spetterende 
eindafsluiting!
DONS-docent(en): Edwin & Rosan

BLAUW BEESTENBOEL
Ben jij zo sluw als een vos of sloom als een slak? Dit 
blok duiken wij in het wondere rijk der dieren! Hoe zit 
het dierenrijk in elkaar en wat is hun gedrag? Door 
middel van onderzoek, maar ook theater en beweging  
komen we steeds meer te weten over een aantal  
fantastische dieren. Welk dier schuilt in jou?
DONS-docent(en): Jessica & Tara

LABYRINT VAN FLIFLAMIA
Ja weet jij het Labyrint van Flilamia wel te vinden?  
En weet jij wat te doen als je er eenmaal inzit?  
Oi oi oi, wat een vreemde fratsen daar allemaal  
te vinden! Pas op dat een draak je niet weet te  
verslinden!
DONS-docent(en): Malwina & Rosan

TABLAUW
Altijd al willen zien hoe een Pokemon-battle eruit ziet? Of  
een piratenoorlog waarbij gevangen onder dwang op de  
loopplank moeten lopen terwijl haaien om de boot cirkelen? 
Zie je? Een beeld is vaak al genoeg om een verhaal  
tot leven te laten komen. fotograferen, bundelen en  
meegeven aan het eind van het blok in een klein boekje. 
DONS-docent(en): Emma & Daniel

blauw, paars, rood en goud
KEUZECURSUS
Keuzecursus 1: DONS-Recordsboek 
Hoelang kun jij je adem onthouden? Hoe vaak kun 
jij een bal hooghouden? Hoeveel spekjes kun je in je 
mond proppen? Wie kan het hoogste kaartenhuis  
bouwen? Vragen die wij het komende blok gaan 
uitzoeken en de records worden opgenomen in het 
officiële Dons-Recordsboek.

Keuzecursus 2: Koken!! 
Need we say more…?
DONS-docent(en): Nicoline, Nienke, Froukje & 
Jessica

PAARS DE 4 HIP-HOP ELEMENTEN
De Breakdancer, MC, DJ en Graffiti schrijver vormen 
samen de 4 elementen van Hip-Hop. Dit blok gaan  
we deze elementen leren beheersen. Om als echte 
masters onze crew op de kaart te zetten. Met als  
ultieme uitdaging: optreden op het Dons festival.  
Crew Paars represent, represent, JA!
DONS-docent(en): Maarten & Nienke G

ALS DE MUSEUMDEUREN SLUITEN
Groep Paars is na dit blok expert op het gebied van 
standbeelden. Wanneer verdien je eigenlijk een  
standbeeld? En hoe speel ik er zelf een? Door  
middel van onder andere theater, filosofie en zelf 
boetseren gaan we op onderzoek uit.
DONS-docent(en): Hannah & Tara

VRAAG HET AAN PAARS
Vraag het aan Paars en je krijgt een heel helder antwoord. 
Wij willen dit blok: gym, bioscoop, koken, bloemschikken, 
vissen, voetbal, trefbal, knutselen, apenkooien, graffiti, 
gamen, safari, paardrijden, aliens vs ridders, leger in het 
bos en naar de Efteling. Wel ok, dat vinden wij niks raars. 
Wij gaan ons best doen, voor de wensen van Paars. 
DONS-docent(en): Eva Sp & Maarten

ROOD (D)ONS LAND
Rood gaat dit blok een eigen land stichten. En wat is 
een land zonder een volkslied, een vlag, een nationale 
sport, een delicatesse, een officiële klederdracht, een 
eigen taal en een volksdans. Tijdens de blokafsluiting 
willen we graag iedereen kennis laten maken met de 
inwoners en al hun gebruiken. 
DONS-docent(en): Lieke & Nicoline

FC SCHWALBE
Wist je dat Christiano Ronaldo voor zijn voetbalcarrière 
stuntacteur was in Hollywood? En wist je ook dat 
Stanley Menzo door Ajax is gescout toen hij stond te 
schitteren in een musical op Broadway? Topsport en 
toneelspelen gaan hand in hand. Moet je net (D)ons 
hebben!
DONS-docent(en): Elfi & Sjoukje

CREATIEF MET PREI
Ja, wanneer je Rood laat kiezen wat ze allemaal willen 
doen dan is dat KOKEN. De komende afleveringen zijn 
we creatief met prei, ananas, knoflooksaus, gehakte 
kool, stroop, wortel, feta kaas, komkommer, peper  
en ga zo maar door! En o ja, wie wil er een lekker  
nummertje opzetten voor tijdens het snijden?! 
DONS-docent(en): Malwina & Younes

GOUD GRAFFITI-TIJD
Afgelopen blok heeft Goud de basis gelegd voor de  
volgende stap. Waar we onze inspiratie uit hebben 
gehaald en met open mond naar hebben gekeken 
wordt het doel van dit blok! We gaan aan de slag met 
voorbereiden, uitvoeren en aanschouwen van onze eigen 
kunstwerken, straat-identiteiten en eigen pieces en tags.
DONS-docent(en): Lodi

WIE IS DE YOUTUBE MOL
Aan de slag met leuke youtube filmpjes die misschien 
wel viral gaan! Maar er zit een addertje (mol) onder het 
gras. Want iemand uit de groep probeert onze ambities  
te saboteren. We moeten uitzoeken wie dat is en 
ondertussen keihard werken aan onze droom.  
Want zelfs geen mol houdt ons succes tegen! Toch? 
DONS-docent(en): Emma & Maarten

DE DONS SPELEN
Wie is een echte teamplayer, wie neemt de leiding en 
wie is sportief ingesteld? Groep goud wordt in tweeën 
gesplitst en gaat het tegen elkaar opnemen! In diverse 
opdrachten, zoals sportieve spellen, beeldende spellen 
en hersenkrakers zullen zij de strijd tegen elkaar aangaan! 
Welk team zal er uiteindelijk met de prijs vandoor gaan?
DONS-docent(en): Tara & Amber

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.


