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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN IN HET KUNSTMUSEUM

Op maandag verandert het lokaal van Groen in een 
heus kunstmuseum. Lever je kaartjes in bij de deur 
en wees welkom! We bekijken op groot scherm de 
kunstwerken van onder andere Mondriaan, Kandinsky 
en Keith Haring. Daarna gaan we zelf aan de slag en 
proberen we de technieken van deze meesters onder 
de knie te krijgen.
DONS-docent(en): Hannah

HET CIRCUS VAN DIRECTEUR VERT
Joepie! Het circus van Directeur Vert is weer geopend!
De stoelen staan klaar en de kassa is open….maar 
wat is een circus zonder dieren en artiesten? Oh nee!! 
Wat Nu? Gelukkig heeft de directeur al een hele hoop 
circusdieren gevonden die komen solliciteren en wij 
gaan als juryleden de circusdirecteur hierin bijstaan.  
Zal het circus dan toch nog een groot succes worden?
DONS-docent(en): Jamila & Lieke G

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op woensdag breken we 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

EEN POPPENKAST VOOR POEZEPOOT
Groen duikt in fantasieland als de kat Poezepoot in de 
klas verschijnt. Poezepoot is verdrietig omdat hij al zijn 
fantasie is kwijtgeraakt toen hij een vogeltje achterna zat 
in de tuin en zijn poezehoofdje stootte. Hij was altijd de 
belangrijkste kat van de straat, omdat hij zo goed verhalen  
kon vertellen. Maar nu kijkt niemand meer naar hem om. 
Arme Poezepoot... Zou Groen hem kunnen helpen? 
DONS-docent(en): Emma

GEEL MENEER VAN DER ZOOI
Geel gaat met meneer van der Zooi allerlei dingen 
maken met afval! Een jurk van een vuilniszak, een  
ring van een flessendop en een hoedje van kranten- 
papier. “Te koop te koop te koop, vind u het niet  
mooi? Rommel dat bestaat niet in de winkel van  
meneer van der Zooi!”
DONS-docent(en): Lieke B & Nilay

DE SUPERHELDEN ACADEMIE
Altijd al een superheld willen zijn? Moeiteloos in bomen 
klimmen om katten te redden of talloze brandjes blussen 
op ‘t schoolplein? Dat kan! Want Geel is geselecteerd voor 
een speciaal programma van de Superhelden Academie. 
Superiorologie’s belangrijkste hoogleraar, Heldhaftige 
Hans, zal dit blok zijn handen uit zijn cape steken om 
deze veelbelovende groep helden in spé op te leiden. 
DONS-docent(en): Emma & Sophie 

IS HIER WAT TE BOUWEN?
Bouwvakster Bowie komt op bezoek en bouwen is het  
allerliefste wat ze doet. Samen met Geel wil Bouwvakster 
Bowie zich klaarstomen om echt te kunnen gaan 
werken in de bouw. Maar die ietwat gekke bouwvakker 
is wel een beetje in de war... Met sloffen aan gaan 
timmeren? Of bouwen in je dromen… huh?? Tijd voor 
wat hulp van Geel!
DONS-docent(en): Clim & Lieke G

ORANJE CIRCUS ORANJE 
Dames en heren, jongens en meisjes, hooggeëerd 
publiek! Circus Oranje reist af naar de Rivierenbuurt 
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 & Marieke

DURF TE DENKEN
Oranje mag dit blok heel veel zelf bedenken.  
We gaan iedere dinsdagmiddag op zoek naar de 
waarden en ideeën van deze kinderen. Aan de  
hand van filosofische lesjes, actief bewegen en het 
maken van decorstukken geven we groep Oranje  
een kader waarin en een podium waarop zij het  
woord mogen voeren.  
DONS-docent(en): Hannah & Lodi

DE DROOMBOOM
Oranje wordt dit blok ondergedompeld in vreemde 
dromen! Een boom op een heuvel met een lucht vol 
felle kleuren! Hee, wat hangt daar in die boom? Is het 
de maan? Of toch een vriendelijke olifantenkop?  
De fantasie slaat op hol! Slaap zacht, Oranje!
DONS-docent(en): Liselotte & Nilay

BLAUW WINKEL VAN SINKEL 
In de Winkel van Sinkel is alles te koop. Daar kan  
men krijgen: mandjes met vijgen. Doosjes pommade, 
flesjes orgeade. Hoeden en petten en damescorsetten. 
Drop om te snoepen en pillen om te poepen.  
Blauw gaat verkopen, kom je ook eens onze winkel 
binnen lopen?
DONS-docent(en): Sjoukje

DE KLEINE PRINS
Wie kent dit prachtige verhaal niet over een jonge  
kleine prins die verdwaalt in de ruimte. We gaan met 
groep Blauw ontdekken wat voor moois en interessants 
er verborgen zit in dit universum van ‘de kleine prins’. 
We hebben er zin an! En we nemen er de RUIMTE  
voor.
DONS-docent(en): Marieke & Steven

HET GROTE, REIZENDE MINIATUUR- CIRCUS
Dámes en heren, jongens en meisjes, komt dat  
ziennn!! Blauw wordt een groots en toch ook heel  
klein circusgezelschap: acrobaten, trapezes, vlooien 
en ander kruipend ongedierte, trucs en magie, het  
kan niet op. En dat alles in één enkele koffer:  
Hoepsie-floeps, boem-pats-klik en we kunnen  
weer onderweg naar de volgende show!
DONS-docent(en): Jantien & Willemijn 

PAARS OP JUNGLE TOER
We gaan diep diep de Jungle in om te kijken wat zich 
daar allemaal afspeelt. En als de wilde dieren zich 
niet laten zien? dan spelen we zelf de wilde dieren! 
Graurh!!!! Piep, piep, tjilp, snuf!
DONS-docent(en): Evert 

LEKKER LUCHTIG
Dit wordt een lekker luchtig blok! Wind en beweging 
zijn twee belangrijke onderdelen de komende  
weken. Kan de wind ervoor zorgen dat iets gaat  
bewegen? En kan het ook geluid maken? We gaan 
experimenteren, onderzoeken en vooral veel doen! 
Dus bij dit blok mag er af en toe een windje gelaten 
worden.
DONS-docent(en): Jesse & Sjoukje

SCHADUW 
Met mijn handen maak ik vreemde dieren op de  
muren en vertel ik een verhaal. Mijn schaduw en ik  
zijn altijd samen. Soms is hij dik, dun, lang of heel kort. 
Hij loopt voor of achter me aan.
Ik kan hem de gekste sprongen laten maken maar 
vangen laat hij zich niet, totdat…. ik het licht uit doe. 
DONS-docent(en): Ivana & Marieke 

ROOD GOSPEL IN THA HOUSE!
Waarom klinkt gospel nou altijd zo awesome?! Om te 
beginnen is het super vrolijk en opzwepend. Maar het 
is ook geweldig om lekker los te kunnen gaan in een 
enorm galmende kerk! Nu hebben wij geen kerk, maar 
wel een galmend trappenhuis. Ik zou zeggen: 1 + 1 = 
GOSPEL zonder religie! Rood gaat leven terugbrengen 
in de hallen van een verlaten school! HALLELUJAH!
DONS-docent(en): Emma 

VIDEOCLIP 
“Heb jij die vette videoclip gezien?”, “Wow, dat dansje 
wil ik ook kunnen!”, “Zo, dat kan toch nooit in het echt?” 
Bij Rood onderzoeken we wat er nodig is om een te 
gekke videoclip te maken. Waarom bestaan eigenlijk 
videoclips? Wat zijn stomme videoclips en wat nou echt  
mooie? Als we alles weten over de wereld van de video-
clip, dan gaan we met z’n allen een echte clip ‘schieten’. 
DONS-docent(en): Daniel & Evert

MACHINESPEKTAKEL
Rood zet dit blok iedere donderdag de veiligheids-
bril op om ouderwetse apparaten te demonteren en 
vervolgens om te toveren in een industrieel kunstwerk. 
Met als inspiratie de kunstwerken van Jean Tinguely 
maken we er tijdens de presentatie een waanzinnig 
spektakel van, waarin onze ontwerpen misschien  
zelfs wel bewegen...
DONS-docent(en): Hannah & Jamila

ALLE GROEPEN
VRIJE VRIJDAG
Op de vrijdag staat ‘Reuze veel Keuze’ centraal.  
Lekker lang buiten spelen, in de gymzaal je energie 
kwijt raken, binnen een toneelstuk of quiz voorbereiden 
voor de rest van de groep... 

Voel je vrij op vrije vrijdag om te doen waar je zin  
in hebt!
DONS-docent(en): Clim, Hannah, Janne & SayonaraGOUD ALS WE OUDER ZIJN?!

Hoe ziet de wereld er uit over 20 jaar? Zijn we allemaal 
veranderd in wezens die half robot, half mens zijn?  
Of zijn we weer juist helemaal dicht bij de natuur?  
We gaan fantaseren en onderzoeken hoe de wereld  
en wijzelf eruit zullen zien als we volwassen zijn.
Whut?! Crazy!
DONS-docent(en): Ivana & Steven

KAMP GOUD
Iedere dinsdag gaan we met Goud op kamp! Aan  
niets zal het ontbreken: spelletjes, hutten bouwen, 
spookverhalen, noem maar op. 
DONS-docent(en): Jantien & Nilay

COLLEGE AURUM
Goud is een scheikundig element met symbool Au  
(aurum) en atoomnummer 79. Dit klinkt nu nog als 
wirwar, maar wordt in College Aurum allemaal duidelijk!  
Door proeven, muziekstukken en naspelen van  
historische doorbraken, zullen wij ons verdiepen in 
wetenschappelijke vraagstukken. Wie is de nieuwe 
Einstein, Newton of Tesla? 
DONS-docent(en): Lieke B & Sophie

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018 - DONS 1

BLOK 1
VAN 17 SEPTEMBER  
T/M 23 NOVEMBER

BLOKAFSLUITING!
ROOD EN GOUD: 

 12 T/M 16 NOVEMBER
GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW, PAARS:  

19 T/M 23 NOVEMBER
VAN 17.15 TOT 17.45 


