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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN DE DROOM VAN PLUIS

Pluis het konijn heeft een verband om haar oren. Er is 
een bloempot op haar hoofd gevallen. Nu kwam ze 
speciaal naar de kinderen van Groen om het verhaal 
te vertellen van haar grootste droom. Maar door de 
bloempot is ze veel van het verhaal vergeten. Groen 
gaat Pluis het konijn helpen om te ontdekken wat haar 
droom is. Dit doen ze o.a. door te spelen, dansen en 
zingen. 
DONS-docent(en): Veerle

CIRCUS GROEN
Dames en heren, jongens en meisjes, hooggeëerd 
publiek! Circus Groen reist af naar Bussum met een 
spetterende show. De beste acrobaten, de grappigste 
clowns, balancerende koorddansers en nog veel meer! 
Kortom: dit mag je niet missen! Komt dat zien! Komt 
dat zien!
DONS-docent(en): Clim

ALLE GROEPEN
WONDEREN OP WOENSDAG
We beleven op woensdag allemaal gezellige,  
wonderlijke avonturen! Zo beginnen we de middag 
vaak in het gezellige Tosti-land en vertellen we elkaar 
wonderlijke verhalen. We ontdekken de wonderlijke 
wereld rondom de school of dromen lekker weg  
met mooie muziek of een boek.
DONS-docent(en): Liselotte & Malwina 

WIJ GAAN OP BERENJACHT! 
Groen gaat op berenjacht.. Wij gaan een hele grote 
vangen.. Wij zijn niet bang! 
Door te spelen, rennen, klauteren, knutselen en vooral 
op avontuur te gaan, ontdekken we het prentenboek 
en wat er wel niet komt kijken bij het vangen van een 
echte beer… 
DONS-docent(en): Geerte

ALLE GROEPEN
VRIJ OP VRIJDAG
Op vrijdag nemen we lekker de tijd om te spelen  
en doen we waar we zin in hebben. Een kei groot  
zandkasteel bouwen, een strijkkralen werkje maken  
of opgaan in een zelfgemaakt spel. We gaan op pad 
naar het park of de kinderboerderij, kijken hoe het  
met de geitjes gaat, daar wordt iedereen blij van! 
DONS-docent(en): Eva & Sjoukje

BLAUW MATILDA
Blauw laat zich op maandag betoveren door een van 
de bekendste boek-klassiekers: Matilda van Roald 
Dahl. Dit super slimme meisje zal Blauw leren wat  
wijs is en leert hen magische trucjes om Gemene 
Docenten voor de gek te houden! We duiken het 
beroemde boek in, maken zelf een echt Matilda-lied, 
beelden het verhaal uit en knutselen er op los!  
Hokus-Pokus-Pas, ik wou dat ik Matilda was! 
DONS-docent(en): Geerte & Liselottez

ANNIE MG IN THE MIX
Van Floddertje tot Pluk van de Petteflet, van Otje tot 
Jip en Janneke. Blauw sjeest in een razend tempo 
door het repertoire van Annie MG Schmidt, en eindigt 
dit blok met een heuse theatrale Annie MG medley! 
DONS-docent(en): Nicoline & Nienke

THE BLUE BAND
Dit blok staat in het thema van geluid. Er zullen  
geluiden ontstaan die je misschien nog nooit gehoord 
hebt. Samen met blauw gaan we verschillende  
muziekinstrumenten zelf maken. 
We gaan experimenteren, onderzoeken en vooral veel 
geluid maken. Wie weet hebben we aan het einde van 
het blok een hele band bij elkaar...... The Blue Band!
DONS-docent(en): Arthur & Jesse

ROOD STOP MOTION
Met Rood stappen wij op maandag een andere wereld 
in. Een wereld waarin alles kan. Een wereld waarin 
mensen kunnen vliegen, dieren kunnen veranderen  
in gekke wezens en zelfs potloden tot leven  
kunnen komen. Welkom in de wereld van stop motion 
video. Samen met Rood gaan we onderzoeken wat 
er allemaal mogelijk is en hoe je onwerkelijke dingen, 
werkelijk kan maken. Want alles kan!!
DONS-docent(en): Jesse & Nienke

BACK TO THE….
Rood gaat dit blok terug in de tijd! Met een  
mysterieuze tijdmachine gaan we alle muziekstijlen  
af! Van het begin van de blues tot de disco in Amerika 
en van de sixties tot ver in de nineties! Rood gaat  
veel muziek luisteren, maar natuurlijk ook zingen en 
dansen! Druk op de knop en… Hee hoo let’s go! 
DONS-docent(en): Arthur & Liselotte

HET RODE SCHADUWTHEATER
Zo snel als het licht leert Rood een verhaal te  
vertellen met niets meer dan een pop, doek en 
schaduw. Rood ontdekt de fijne kneepjes van het 
schaduwspel en het schrijven en vertellen van een 
sterk verhaal. Ga snel zitten, doe de lichten uit en 
geniet van het rode schaduwtheater! 
DONS-docent(en): Nienke & Veerle

GOUD DOET IE HET OF DOET IE HET NIET?
Wie kent dat programma nog van vroeger? Nou  
papa en mama vast wel. We gaan dit leuke spel  
spelen met de juffen en meesters van DONS, maar  
we komen vast nog meer kandidaten tegen! Dat  
wordt lachen met de dagsluiting met Goud. Ook  
gaan we leren hoe een camera te gebruiken en  
hoe je kunt presenteren.
DONS-docent(en): Arthur

DONS PODCAST
We beginnen met een hoorspel, we trainen onze  
interviewtechnieken en gaan werken aan nog veel 
meer items voor een heuse Podcast! Binnenkort  
te beluisteren via Spotify!
DONS-docent(en): Berend Jan

EN…… ACTIE!!
Goud dompelt zich dit blok onder in de wondere 
wereld van de film. We gaan een Horror maken en  
een eigen soap. En… Actie!!
DONS-docent(en): Nicoline
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BLOKAFSLUITING!
19 NOVEMBER T/M  

23 NOVEMBER
VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 1
VAN 17 SEPTEMBER  
T/M 23 NOVEMBER


