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Maandag

Dinsdag

KOUD!
De winter staat voor de deur en wij gaan dit thema tot
op de bodem onderzoeken. Wat is kou eigenlijk en hoe
voelt het? Door middel van liedjes zingen, kunstwerken
bekijken en filosoferen worden wij echte kou-kenners
op alle vlakken. Tijdens de eindpresentatie zullen we
iedereen op de hoogte brengen van onze bevindingen!
Trek je winterjas maar aan...
DONS-docent(en): Hannah

HET TRAGISCH BESTAAN VAN EEN GROENTJE
Wat is nou eigenlijk de tragedie van een kleuter? Willy
Schutspier wil het weten. Wat gaat er eigenlijk om in
de kleuters en hoe verander je tragedie in komedie?
“We storten ons in een diep tranendal om daar dan
weer lachend met elkaar uit te kunnen kruipen.”
- W. Schutspier
DONS-docent(en): Emma & Sophie

GEEL

BUST A MOVE!
Geel gaat dit blok dansen! Dansen komt in vele vormen
en stijlen en daar moeten we gewoon meer over
te weten komen! Hoe dans je samen? Hoe dans je
alleen? Hoe dans je op Afrikaanse ritmes? Hoe doe je
de twist en op welke muziek gaat dat dan? En hoe zit
dat eigenlijk met breakdance, ballet, HipHop en Lindyhop? Noem het maar op en Geel gaat het uitzoeken!
DONS-docent(en): Clim & Emma

HONDENMANIEREN
Manieren en honden, huh watte? Ja dit blok gaan wij
het hebben over gebruiken en manieren; Etiquette.
Maar dan van honden en ook een beetje van mensen.
Kortom hoe wordt je de beleefdste hond en hoe is het
eigenlijk om een hond te zijn? We gaan spannende
avonturen beleven, zingen, dansen en noem maar op!
Alles komt voorbij in dit hondenleven!
DONS-docent(en): Lieke & Marthe

ORANJE

INDIA
Oranje krijgt bezoek van de zus van Ivana, Livana.
Livana gaat over 3 weken heeeeeeeeeeeeeeeeel lang
naar India. Ze is alleen vergeten wat reizen is, en hoe
je dat ook alweer doet. Wat zijn de gebruiken in India,
welke films kijken ze en eten mensen in India ook
stamppot?
DONS-docent(en): Ivana & Nilay

DE SCHATKAART
De schatkaart van de Grote Piet Hein is gevonden
door meester Evert. De kaart staat vol met
aanwijzingen en symbolen die leiden naar de schat!
Meester Evert droomt al nachten over het vinden
van die schat.Hoe doe je dat? Wordt zo’n schat ook
bewaakt? Kan Oranje kaartlezen en de schat vinden?
DONS-docent(en): Evert & Sjoukje

BLAUW

DOKTER VANALLES
Blauw ontvangt een speciale dokter in de groep.
Deze dokter weet van alles wel wat! Waar u ook last
van heeft, buikpijn, kiespijn, verdrietig zijn; samen met
Dokter Vanalles vinden we het juiste geneesmiddel!
DONS-docent(en): Lieke

FOTOGRAFIE MET MEVROUW KADER
Wie ben ik? Wat vind ik mooi aan mezelf? Hoe zie
ik een ander? Mevrouw Kader komt langs en vertelt
dat ze zichzelf is kwijtgeraakt, en ze zichzelf weer wilt
gaan vinden. Gaat het Blauw lukken om mevrouw
Kader zichzelf weer te leren kennen?
DONS-docent(en): Jantien & Nilay

PAARS

FEESTJE
Het is heel simpel; Blauw gaat dit blok het allervetste,
grootste, duurste, hipste, gekste, lijpste, speciaalste,
meest exclusieve feestje bouwen! Wij kunnen dit als
geen ander en zullen jullie super jaloers maken omdat
ons feestje gewoon de bom gaat zijn!
Dus... ga maar hopen dat je uitgenodigd wordt!
Groetjes van de jarige job: Blauw.
DONS-docent(en): Steven

HORRORHOORSPEL
Paars duikt de wereld in van het hoorspel! Hoe k
rijgen we een bestaand sprookje nóg spannender?
Zijn het die voetstappen op het grindpad? Is het ’t
geluid van de wind? Of is het dat maffe muziekje?
Wij zoeken het uit!
DONS-docent(en): Daniel & Hannah

TEXTIELATELIER
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): Willemijn

ROOD

VOLG JE HART, WANT DAT KLOPT ALTIJD!
Welkom in de wereld van magie en verbinding, want op
maandag start Rood met een bijzondere reis naar binnen.
Uit ons hoofd en in ons lichaam. Sluit je ogen, adem in en
adem uit, voel je hart kloppen en de ruimte om je heen.
Dans! Ga helemaal los, op jouw eigen unieke manier.
Zing! Uit volle borst! Maak je eigen mandala en verzin de
bijzonderste Acroyoga poses met elkaar.
DONS-docent(en): Simone

EXPEDITIE DONGESCHOOL
Wie wordt de ultieme expert van de Dongeschool?!
Rood gaat met elkaar de uitdaging aan tijdens de
exclusieve opnames van Expeditie Dongeschool. De
deelnemers worden getest op hun kennis, strijdlust en
doorzettingsvermogen. Wie gaat er door het vuur voor
de Dongeschool? Wie kent de Dongeschool het allerbeste? We maken het mee bij: Expeditie Dongeschool!
DONS-docent(en): Clim & Steven

PICTURE THURSDAY!
RED Magazine; De roodkrant; Redwoman en
Redman; hoe het precies zal heten weten wij nog niet
maar wat wij wel weten is dat er dit blok door ROOD
een eigen stripboek / magazine gemaakt zal worden.
We zullen zelf verhalen verzinnen en met foto’s werken
om het verhaal zo goed mogelijk vast te leggen.
KAPOW! BAM! BAZINGA! POP!
DONS-docent(en): Jantien & Lieke

HET AVONTUUR LONKT
Dat we op avontuur gaan, dat staat als een paal
boven water. Maar waarheen, of met wat. Daar zijn
we nog niet uit. En wat is eigenlijk avontuurlijk? Voor
de een is dat kikkervisjes vangen en voor de ander
met een zelfgemaakt zeilboot de wereld over.
DONS-docent(en): Evert

EEN GAME TOT LEVEN
Van Mario Kart, Fortnite, Singstar, tot Tetris. In dit blok
draait alles om punten scoren. We bedenken onze
eigen spelregels, levels en obstakels. Combineren
theater en gym om de virtuele wereld naar de echte
wereld te halen. Let’s start in 3,2,1..
DONS-docent(en): Lisa & Lodi

THE SQUARE
Wij gaan op zoek naar de gouden regels van The
Square. Door middel van o.a. theater, beeldende
kunst en verschillende spelvormen bepalen wij zelf
de kaders van blok 2!
DONS-docent(en): Hannah & Nilay

GROEN

GOUD

020 737 09 03

Woensdag
ALLE GROEPEN

Donderdag

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

BLOKAFSLUITING!

GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW, PAARS:
4 FEBRUARI T/M 8 FEBRUARI
ROOD EN GOUD:
28 JANUARI T/M 1 FEBRUARI
VAN 17.15 TOT 17.45

Vrijdag

VAN 26 NOVEMBER
T/M 8 FEBRUARI

TEGENOVERGESTELD EN OMGEKEERD
Hoe zou hard klinken als je het tegenovergestelde
wilt hebben? En hoe groot of klein is het tegenovergestelde van een olifant? Wat is we in de omgekeerde
wereld zouden leven, hoe zou dat klinken en eruit zien?
Groen gaat op zoek naar al het tegenovergestelde wat
op hun pad komt en dan maar hopen dat we nog een
normaal gesprek kunnen voeren!
DONS-docent(en): Emma & Lieke B
ANDERE SPROOKJES
Jaja Roodkapje kennen we nu wel, oh en assepoester
trouwens ook maar heb je wel eens van Kleine Roos
en Lange Leda gehoord of van de beer met de lange
staart? In dit blok laten we ons inspireren door de
sprookjes die we nog niet kennen. Sprookjes die nooit
bekend zijn geworden of van heel ver weg. Misschien
bedenken we wel ons eigen sprookje!
DONS-docent(en): Clim & Lisa
STERVENDE STIFT
Groene stift raakt zijn grote liefde, groene dop, kwijt.
Zijn stiftvrienden zeggen dat hij moet stoppen met
huilen, want stiften die uitdrogen van verdriet zullen in
de prullenbak belanden. Oranje gaat onderzoeken hoe
ze samen met de andere kleuren, groene stift kunnen
helpen en wat je allemaal kunt doen met uitgedroogde
stiften en verloren doppen.
DONS-docent(en): Elfi & Joska
RESTAURANT D’ONS
Blauw gaat dit blok een echt sterren restaurant
beginnen! Met van die gasten met perfecte etiquetten,
tot aan dansende afwassers; iedereen komt voorbij in
sterren-restaurant D’Ons! Zal het Blauw lukken om die
Michelin-sterren te bemachtigen?
DONS-docent(en): Daniel & Sophie

INFO@DONSOPVANG.NL WWW.DONSOPVANG.NL

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): Hannah, Janne, Sayonara en
Simone

