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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN ALS KIKKER 

Groen gaat op pad met Kikker. Wie kent hem niet? 
Soms is Kikker verliefd, soms is Kikker een held, Kikker 
speelt binnen en buiten, hij viert feest, ontmoet een  
vogeltje en ziet hoe het winter wordt. Kortom, met  
Kikker maken we wat mee… ben je er klaar voor?
DONS-docent(en): Eva

ONDERWATERWERELD
We duiken in de onderwaterwereld. Hoe ziet het leven 
diep in de oceaan eruit? Hebben vissen eigenlijk  
huizen, tuinen en slapen ze wel eens? We gaan op 
onderzoek uit door middel van verhalen en bekijken af 
en toe een stukje onderwaterfilm. We zullen zo  
spelenderwijs onze eigen bevindingen aan jullie  
presenteren tijdens een heuse onderwatershow!
DONS-docent(en): Hannah & Meke 

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op (w)Onsdag nemen we lekker de tijd om te spelen 
en doen we waar we zin in hebben. 
Een kei groot zandkasteel bouwen of opgaan in een 
zelfgemaakt spel. We gaan op pad naar het park of de 
kinderboerderij, of maken een toneelstukje, daarvan 
wordt iedereen blij!
DONS-docent(en): Ruben & Sjoukje

AY CARAMBA, SAMBA SAMBA!
Groen ontmoet Sam-Ba. Hij komt uit een land hier ver 
vandaan waar ze altijd van die gezellige muziek maken 
en iedereen danst op straat. Hier in Nederland vindt 
hij het maar saai. Sam-Ba is al tijden op zoek naar de 
muziek en cultuur van het mysterieuze land waar hij 
vandaan komt, maar kan het niet vinden. Groen gaat 
Sam-Ba helpen het terug te vinden.
DONS-docent(en): Coosje & Emma

GEEL HUIZENZOEKTOCHT
Oost west, thuis best. We hebben allemaal een dak 
boven ons hoofd, maar hoe belangrijk is een huis 
eigenlijk? Geel gaat op huizenzoektocht en onderzoekt 
dagelijkse rituelen, verschillen tussen huizen  
onderling, maar ook met huizen aan de andere kant 
van de wereld. 
DONS-docent(en): Hannah & Ruben

SLAPSTICK 
Er komt een theaterregisseur op bezoek. Haar acteurs 
zijn verdwenen en om de premiere te halen is ze hard 
op zoek naar nieuwe acteurs en actrices. Er is alleen 
een probleem. Corrie Klunsma (de regisseur) is een 
ongelofelijke kluns! Zal Geel haar kunnen helpen om 
nog wat van de voorstelling te maken? 
DONS-docent(en): Esmee & Sophie

DRAMA IN DE DIERENTUIN
De dierentuin: wat gebeurt daar eigenlijk allemaal als 
iedereen naar huis is? Welk dierennieuws is er vandaag?  
De leeuw is verdrietig en de flamingo is verliefd! Door 
middel van theater, dans en zelfgemaakte maskers, 
leren we hoe de dieren zich voelen, hoe ze bewegen 
en hoe ze leven in een kooi. Zijn jullie klaar voor een 
beetje dierendrama?
DONS-docent(en): Hannah & Lisa

ORANJE KOP TOT STAART
Wat maakt een dier en dier? Welke lichaamsdelen 
heeft het? Wat voor geluid maakt het? Welke kleur  
is een dier en hoe voelt het? Aan de hand van deze 
vragen ontwerpen wij ons eigen dier. Ontdek het  
dier op de eindpresentatie en kom het leren kennen! 
DONS-docent(en): Kayleigh & Lieke B

VAN VERVELING NAAR AVONTUUR
“Op een dag toen niemand iets te doen had en iedereen 
slaperig uit zijn raam hing, voor zijn deur zat of aan de 
oever van de rivier in het gras lag, liep de eekhoorn van 
huis naar huis om te zien of er misschien iemand was 
die zin had in avontuur.” Hoe ga je van verveling naar 
avontuur en wat voor mooie dingen ontstaan daaruit? 
Oranje gaat op avontuur! 
DONS-docent(en): Eva & Hilde

DE GRIEZELS
Ergens ver weg in een enorme vervallen villa wonen me-
neer en mevrouw Griezel. De Griezels (zoals ze ook wel 
worden genoemd) doen alles, echt ALLES om elkaar het 
leven zuur te maken. Ze stoppen reuzenkribbebijters in 
elkaars bed, serveren levende kronkelspaghetti en pesten 
ook nog lieve vogels in de tuin. Wij gaan kijken wie ze zijn, 
waarom ze zo doen en of wij ze kunnen laten stoppen?
DONS-docent(en): Lieke B & Marit

BLAUW 90’S PLAYBACK SHOW!
Tijd voor glitter en glamour! Henny Huisman van de 
Soundmixshow is met de tijdmachine uit de 90’s 
gereisd met een belangrijke boodschap: Er moet 
nieuw talent gescout worden voor het tv-programma 
De Sterretjes Playbackshow - 90’s edition! Naast juf en 
meester zijn Marit en Steven ook castingdirectors, dus 
worden de audities bij Blauw bloedserieus genomen.
DONS-docent(en): Marit & Steven

BLUE’S CUE’S
Cue’s, in theater en muziek heel bekend; zonder praten 
duidelijk maken wat de ander moet doen. Als de trom 
slaat, zetten de violen in, als het licht uitgaat begint de 
voorstelling. Van allerlei afspraken, kun je een cue maken. 
Zoals: wanneer de juf drie keer met haar ogen knippert, 
wordt er een lied gezongen. Door cue’s te volgen spelen 
we met emoties, klankkleuren, tegenstellingen en meer! 
DONS-docent(en): Karlijn & Lieke B

WERELDREIS
Blauw gaat op wereldreis! Waar naartoe? Dat zie je 
vanzelf, maar we gaan de grenzen verkennen. Elke 
week een nieuw land, nieuw eten, nieuwe liedjes en 
nieuwe culturen. Pak je koffers en ga mee!
DONS-docent(en): Eva & Kayleigh

GROEN, GEEL EN ORANJE
K.L.E.U.R.
Dit blok gaan we met kleur aan de slag. Wat doet  
kleur met je? Waar word je vrolijk van en van welke 
kleur juist niet? Heeft kleur een betekenis en kunnen 
we kleur ook uitbeelden? We gaan het allemaal  
onderzoeken de komende weken!
DONS-docent(en): Marit & Shanna

PAARS BOUWEN MET BAUSCH
Geïnspireerd door Pina Bausch bouwt Paars elke 
week samen een stukje aan onze eigen dans. We 
bedenken moves, choreografieën en maken natuurlijk 
ons eigen kostuum… Als Pina dit eens kon zien...
DONS-docent(en): Cindy 

ACTIEFILM!
Komend blok maakt Paars een eigen film en niet 
zomaar een film… een actiefilm! Inclusief stunts, snelle 
auto’s en scènes met veel ketchup! Camera loopt en 
ACTIE!
DONS-docent(en): Kayleigh & Sayonara

TERUG IN DE TIJD!
Hoe was het eigenlijk hiervoor? Wij gaan terug in de 
tijd. Hoe kleedden zij zich, wat waren de dansstijlen en 
wat voor muziek en gewoontes hadden zij? Elke week 
transformeren we langzaam tot iemand uit die tijd. Het 
zou ook kunnen dat er iemand langskomt van de jaren 
20,50,70,80 of 90! Zo leren wij een beetje van de  
geschiedenis en zij misschien wel van ons, de toekomst!
DONS-docent(en): Hilde & Lieke G

ROOD A STAR IS BORN
Rood gaat op zoek naar een beroemde artiest in 
zichzelf. Wie zijn jouw idolen, wat voor leven leiden zij 
en hoe voelt het om muziek te maken terwijl je in de rol 
van die favoriete artiest kruipt? Van instrument tot aan 
lager wal geraakte muzikanten en van doorgewinterde 
diva’s tot aan te vroeg gerezen popsterren. Samen met 
theater en muziek ontdek je de ster in jezelf. 
DONS-docent(en): Emma & Lisa 

CONTACT
Hoe maakt Rood contact? Telefoon-contact,  
lichamelijk-contact, stop-contact, oog-contact, 
sms-contact, géén-contact, brief-contact. Wat voor 
soorten contacten zijn er wel niet mogelijk?  
Wat voor soorten contact houdt iedereen er op na?  
Dit wordt uitzoeken geblazen. 
DONS-docent(en): Marit & Sjoukje

PINGPING
Money, money, money, it’s so funny!! Ja, inderdaad! 
Rood waant zich in het leven van een echte ‘rich man’. 
We maken eigen munten en bankbiljetten en handelen  
er op los als zakenmannen en -vrouwen. Kopen, 
verkopen, verdienen en weer uitgeven, het houdt niet 
op. Maar wat is ‘geld’ eigenlijk? En waarom bestaat 
het? Wie weet komen we daar ook wel achter...
DONS-docent(en): Maris & Steven

BLAUW, PAARS, ROOD EN GOUD
WIJ BOUWEN
Bruggen, kastelen, snelwegen en kerken. Alles  
is gebouwd. Maar hoe bouw je eigenlijk iets? Op  
vrijdagmiddag gaan we samen dingen bouwen.  
Een hut. Een tent. Een brug van kapla of een kasteel 
van takken. 
DONS-docent(en): Karlijn & Sophie

GOUD WORLD OF FOOD
Dit blok gaan we met Goud kokkerellen. Wij kiezen 
elke maandag een recept uit een land waar ze heerlijk 
eten maken. Wat de kinderen maken wordt dan 
ook opgegeten. Aan het eind van dit blok zullen we 
een restaurant nabootsen. Met een voor-, hoofd- en 
nagerecht. Hmmm eet smakelijk!
DONS-docent(en): Nilay & Sayonara 

MEXICO
Hola amigos! De komende weken gaan we aan de slag 
met het thema Mexico! We gaan leren worstelen als 
echte Mexicaanse vechters en daarbij onze eigen  
outfits maken. We gaan tortillas & nachos bereiden,  
authentieke Mexicaanse spellen doen, romantische 
muziek maken en wie weet leren we zelfs een paar 
woorden Spaans! Laten we er een groot fiësta van maken! 
DONS-docent(en): Coosje & Steven

HET TRANSFORMERENDE KLASLOKAAL
Met licht, geluid en decor gaan we een klaslokaal in 
een totaal andere fantasie plek veranderen. Kunnen 
we elkaar elke week ergens anders naar toe brengen 
zonder ooit de school te verlaten? Plekken als  
“Chocopastaland”, “Milieuland” of een “Vrienden en 
familie wereld”. Naar deze plekken zullen wij wekelijks 
reizen terwijl we gewoon op school blijven.
DONS-docent(en): Esmee & Karlijn

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2019/2020 - DONS 1

BLOK 1
VAN 26 AUGUSTUS 
T/M 8 NOVEMBER

BLOKAFSLUITING!
GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW  
EN PAARS: 4 T/M 8 NOVEMBER

ROOD EN GOUD:
28 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER

VAN 17.15 TOT 17.45 


