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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GA JE MEE NAAR DE TROPISCHE ZEE?

Wist je dat er onder water ook van alles te beleven 
valt? Groen neemt een flinke duik en beland in de 
wereld van tropische vissen, zeemeerminnen en 
zeepaardjes. Het is hier heerlijk! 
DONS-docent(en): Nienke

GROEN ALS FOTOGRAAF
Hoe ziet een kleuter de wereld? Als je in Groen zit 
is je perspectief anders dan dat van jou of mij. Door 
Groen te laten fotograferen wat ze interessant vinden, 
kunnen we meer kennis krijgen. Elke week een andere 
fotograaf en aan het einde van het blok hebben we 
een mooie fototentoonstelling. 
DONS-docent(en): Arthur

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): Juliette & Malwina 

PRINSES MUZIEKA
Prinses Muzieka houdt heel veel van muziek en  
gaat in dit blok samen met Groen allemaal nieuwe 
instrumenten ontdekken! 
We gaan spelen, dansen en zingen, zodat de prinses 
haar ware prins kan betoveren! 
DONS-docent(en): Liselotte

ALLE GROEPEN
NEED OP FREED IN 
‘E BLAUWE KEET
Met twee Friese juffen heeft de vrijdag natuurlijk een 
Fries tintje. Dat betekent nieuwe Friese woorden leren, 
veel plezier maken, sûkerbôle eten, boekjes lezen of 
lekker strune in de natuur. Need op Freed!
DONS-docent(en): Nienke & Sjoukje

BLAUW THE SOUND OF MUSIC
Wie kent de klassieker The Sound of Music niet?!  
Nou, alle kinderen van Blauw waarschijnlijk. Het is 
goed om daarom het verhaal te vertellen en weg  
te dromen bij deze prachtige musical. We leren de 
familie von Trapp kennen en alle bijbehorende liedjes 
die in de film worden gezongen. Do re mi fa sol, dan 
maar snel!
DONS-docent(en): Arthur & Liselotte 

VERONICA DE VOGELAAR
We ontmoeten een nieuwe vreemde vogel bij DONS; 
Veronica de Vogelaar. Ze is gek op de natuur en op  
alle dieren. Ze komt graag bij Blauw vertellen over  
allerlei soorten vogels en neemt ons mee naar buiten 
om de flora en fauna rondom school te ontdekken.
DONS-docent(en): Juliette & Pamela

BIJ ONS IN DE JORDAAN
Dit blok kruipen we in de huid van de Jordanezen. 
Johnny Johnny en Sjaan Sjaan gaan de kinderen  
vertellen over de geschiedenis van de Jordaan.  
We zullen lachen, gieren, brullen en zingen tot we  
erbij neervallen.
DONS-docent(en): Arthur & Juliette

ROOD ROOD EN GOUD
KONING AZRABON 
Er is een brief aangekomen! Daarin staat dat koning  
Azrabon zijn land kwijt is. Hij heeft dringend hulp 
nodig, want zonder land kan hij zijn bevolking geen 
onderkomen geven. Ze zwerven rond de hele wereld 
op zoek naar een plekje en komen langs allerlei  
landen waar ze kennis maken met verschillende 
wereldmuziek. De liedjes zorgen voor blijdschap. 

En hoe zien de huizen in Afrika eruit? Naar welke  
muziek luisteren de mensen graag in Rusland?  
Bouwen ze in Mongolië ook met bakstenen en  
cement? En wat zingen de mensen in China? Al deze 
vragen gaan we onderzoeken. Koning Azrabon wil 
zo graag zijn eigen dorp. Jesse en Juliette bundelen 
hun krachten en bouwen samen met de kinderen een 
muzikaal werelddorp voor hem. 
DONS-docent(en): Jesse & Juliette 

ROOD EN GOUD
HET DONZIGE MYSTERIE
Rood & Goud worden dit blok ondergedompeld in  
een spannend mysterie. Ze moeten uitzoeken wat  
er precies gebeurd is. Vreemde personages zullen 
hun verhaal komen vertellen. Door middel van het 
spelen van listige spellen zullen we achter de waarheid 
komen.
DONS-docent(en): Nicoline & Nienke

LET’S GET THE PARTY STARTED!
Jesse & Nicoline vinden het tijd voor een feestje! 
Samen met Rood gaan we een spetterend themafeest 
organiseren. We gaan vergaderen, onze hersens laten 
kraken voor het beste thema en de school omtoveren 
tot een feestfestijn. Schrijf de eerste vergadering maar 
in je agenda, deze zal plaatsvinden op 10 mei!
DONS-docent(en): Jesse & Nicoline

GOUD AND...CUT!
De kinderen van Goud veranderen in heuse film- 
regisseurs. We maken storyboards, bouwen een  
decor en oefenen special effects. Uiteindelijk zal  
er een heuse filmpremiere plaatsvinden.
DONS-docent(en): Nienke

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018 - DONS 5

BLOKAFSLUITING!
IN WEEK 25,  

VAN 18 T/M 22 JUNI  
VAN 17:15 UUR TOT 17:45 UUR.

BLOK 4
VAN 23 APRIL  
T/M 22 JUNI


