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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN ‘HOE WERKT DAT DAN?’

Vraagje het vraagdier langs.. en wil van alles weten. 
Zoals hoe je moet je knippen met een schaar, hoe 
gebruik je nou eigenlijk lijm en moet je nou je handen 
wassen voor of na het eten van een appel? Groen 
gaat zich bezighouden met hoe bepaalde basisdingen 
eigenlijk werken en waarom. Zo kunnen wij Vraagje  
het vraagdier helpen met al zijn vragen. 
DONS-docent(en): Kayleigh 

DE HOOGSTE TIJD
Wat is tijd? Hoe lang duurt het nog voor je jarig bent? 
Is dat lang wachten of nog maar kort? Wanneer is het 
tijd dat Sinterklaas er is? Of Kerstmis of Oud & Nieuw? 
Soms heb je enorme haast en moet je opschieten. 
Soms doe je iets juist heel precies en neem je alle tijd. 
Soms is iets zó leuk dat je de tijd wel terug zou willen 
draaien! Zou Groen dat lukken?
DONS-docent(en): Celestine & Lieke

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op woensdag nemen we lekker de tijd om te spelen 
en doen we waar we zin in hebben. We racen op de 
fietsjes over het schoolplein, bouwen zandkastelen, 
ruimen het plein op. Binnen worden shows opgevoerd, 
reserveringen gedaan door gasten in het restaurant, 
iets geknutseld met zijn allen of gebakken en we  
maken veel grappen.
DONS-docent(en): Ruben & Sjoukje

PROEVEN
Groen gaat proeven op donderdag! Wat is nou 
eigenlijk zoet, zout, bitter of zuur? Is het niet gewoon 
lekker of vies? Of dacht je dat het vies was, maar is 
het eigenlijk best lekker? Met wat voor bestek eten 
we in Nederland, en wat voor soorten bestek heb je 
eigenlijk nog meer? We gaan het allemaal ontdekken 
en uitproberen! 
DONS-docent(en): Eva

GROEN, GEEL EN 
ORANJE
WINNY DE WINTERPRINSES
Winny de Winterprinses is het helemaal zat in  
Amsterdam. Geen sneeuw, ijs of andere winterpret. 
Maar regen en de temperatuur komt nooit onder 0.  
Ze heeft er geen zin meer in als het op deze manier 
moet.
Gelukkig zijn de Mini’s op vrijdag bij DONS en zij weten 
precies wat er nodig is om een Winterwonderland te 
creëren. Sneeuwsterren kleuren, warme chocomel 
drinken, kerststallen spelen, een winterdans bedenken 
of het zingen van een kerstlied. Samen zullen zij voor 
Winny een waanzinnig Winterwonderland maken.
DONS-docent(en): Karlijn & Marit

GEEL FAMILIE KNOTS
Dit blok volgen wij de familie Knots. We ontmoeten 
Tante Til, haar man Frederique, Opa en Oma, en  
natuurlijk Neef Herbert en nicht Hansje. Alles speelt 
zich af in de stripboek-ruilwinkel, het atelier of in de 
keuken. De familie maakt altijd iets mee, want niets 
gaat zoals het eigenlijk hoort. Op welk lid van deze 
knotsgekke familie lijk jij het meest?
DONS-docent(en): Lieke & Lisa 

FRUITSALADE 
Het stukje fruit dat je bij DONS of thuis krijgt heeft al 
een hele weg afgelegd voordat je het op kunt eten. 
Soms komt het zelfs helemaal vanuit de andere kant 
van de wereld!! Het stuk fruit heeft dus vele verhalen  
te vertellen. Elke week gaan we luisteren naar die  
verhalen, en kijken we goed of er sporen van de reis  
te zien zijn. Doet dat iets met de smaakbeleving?
DONS-docent(en): Esmee

TWIST
De dans waarin we onze heupen losgooien staat 
centraal. Welke muziek past goed bij deze dans?  
Of, kunnen we een twist geven aan hoe de twist  
eigenlijk hoort? Wie weet ontstaat er een nieuwe dans, 
of een nieuwe muziekstijl? 
DONS-docent(en): Kayleigh & Lieke

ORANJE 365 DAGEN ZUL JE MIJ NIET HOREN KLAGEN, 
WANT IK BEN EEN SINT EN OOK NOG JOUW KIND!
Wie is nou die Sint Nicolaas? Wat is zijn verhaal en 
waarom geeft hij cadeautjes weg op zijn eigen  
verjaardag?! Waarom is HIJ een goed heilig man?  
En, kunnen wij dat ook zijn? Oranje gaat op zoek  
naar de Sint in het kind. 
DONS-docent(en): Emma & Marit

DOKTER KRIEBEL
Dokter kriebel komt op bezoek. Ze gaat ons van alles 
vertellen over waar baby’s nu vandaan komen, wat 
verliefdheid is en wat nu eigenlijk het verschil is tussen 
jongens en meisjes. Waarom vindt de juf het niet fijn 
als je op haar kont slaat? En waarom doe je de deur 
dicht als je gaat plassen? Zoooveel vragen. Oranje 
gaat het allemaal ontdekken
!DONS-docent(en): Eva & Marit

HUILEN VAN HET LACHEN
Oranje gaat een flink potje lachen op de donderdag. 
Of is het... huilen? Wat is precies het verschil tussen 
lachen en huilen? Hoe kan het dat er tranen over mijn 
wangen rollen? Oranje gaat op onderzoek uit. 
Lachen en huilen zal hierna nooit meer hetzelfde zijn...
DONS-docent(en): Lisa & Maris

BLAUW DAT KLINKT GOED! 
Kling klokje klinkers van het alfabet. Dat klinkt als een 
blok vol aa’s oo’s en uu’s. Of klingelen de klokken e’s 
en i’s? DAT KLINKT GOED!
DONS-docent(en): Eva & Ruben

DE TOON TELLEGEN SOUNDMACHINE
“Val jij nooit om?” vroeg de eekhoorn toen hij de reiger 
op één been in het riet zag staan.” De dierenverhalen van  
Toon Tellegen zitten boordevol emoties, verschillende  
locaties en personages. We gaan dit tot leven brengen, 
uitsluitend voor het oor. We gaan een hoorspel opnemen 
waarbij we alle geluiden zelf gaan maken en kan je in de 
toekomst je favoriete verhaal terug luisteren.
DONS-docent(en): Coosje & Karlijn

BEZWAAR, VERZET, SPUTTEREN, TEGENSPAR-
TELEN OFWEL WIJ PROTESTEREN!
Is er nog iets bij de kinderen van Blauw om voor te 
protesteren? Is er iets dat anders moet, wat echt niet 
kan? En hoe ziet dat protest er dan uit? Gaan we 
schreeuwen of zingen? Gaan we vechten of knuffelen? 
Worden we boos of lachen we? Dat gaan we dit blok 
uitzoeken!
DONS-docent(en): Marit & Sofie

BLAUW, PAARS, ROOD EN GOUD
GAME ON
Het is alweer het einde van de week! We gaan spellen 
spelen in de gymzaal met de groepen Blauw t/m 
Goud! De kinderen mogen zelf met ideeën komen  
voor spellen, of de juffen bedenken een leuk spel! 
Denk aan trefbal, het wie-wat-waar spel, 30 seconds, 
of een improvisatiespel! Zo sluiten we de week op  
een relaxte en leuke manier af. GAME ON!
DONS-docent(en): Keri & SophiePAARS OEPS EEN ONGELUKJE! - SLAPSTICK - THEATER

Botsen, vallen, opstaan, niets aan de hand. Soms 
gaan dingen bijna fout of net goed en lachen we erom. 
Hoe kan je iedereen laten denken dat je je gestoten 
hebt, dat ene ding bijna valt of dat de allermoeilijkste 
manier toch de juiste manier is? We gaan onderzoeken 
waarom Charlie Chaplin geniaal is en Mister Bean 
hilarisch. En wij kunnen dat natuurlijk ook zelf!
DONS-docent(en): Milan 

DE KINDERRAAD
De directeur van DONS heeft opdracht gegeven te kijken 
wat er beter kan bij DONS. Hij zag in Paars een creatieve,  
kritische groep die in staat is gedegen onderzoek te 
doen. Zonder aannames en vooroordelen. We noemen 
deze groep vanaf nu dan ook met trots: “De Kinderraad”. 
Wij gaan tegenvallers en problemen tackelen, neutra- 
liseren en mogelijk ook verbeteren. Hup, aan het werk!
DONS-docent(en): Elfi & Steven

KNIP-KOPIE-PLAK-MACHINE
Wat als je met je hele DONS-groep samen een  
machine zou zijn? Dat is de vraag die Paars zichzelf  
stelt dit blok. We knippen, kopiëren, plakken en 
veranderen elke week een klein beetje. Door middel 
van toneelspelen, muziek en beweging. Maar je kan 
ook knippen met een schaar en plakken met lijm.  
Alle vormen zullen langskomen!
DONS-docent(en): Emma & Karlijn

ROOD VERTEL, VERTEL!
In de tijd van bevroren tenen, handschoenen en  
rillebibbers, gaat groep rood zich warmen aan de 
oudste vorm van overdracht: het verhaal. Op welke 
manieren kun je  een verhaal vertellen? Met woorden, 
geluid, voorwerpen of misschien wel gebarentaal?  
Hoe maak je het spannend of juist super saai?  
En, wanneer blijft iemand echt luisteren?
DONS-docent(en): Celestine & Cindy 

KIEZEN EN VERLIEZEN
Rood mag zelf kiezen dit blok. Heb je zin om de hele 
middag de tijd te nemen om een stevig potje stratego 
of schaak te spelen of kriebelen je handen om beeldend 
aan de slag te gaan met één van de twee beeldende 
docenten? Rood is klaar om zelf te oefenen met aan- 
voelen waar hun behoeften liggen en zelf de keuze te 
maken. Deze middag krijgen ze daar de gelegenheid voor. 
DONS-docent(en): Kayleigh & Sjoukje

ANDY WARHOOFD
Rood duikt in de Wonderenwereld van de popart! En 
wie kan ons daar beter mee naartoe nemen dan Andy 
Warhol? Met z`n warhaar, wartaal, blikken soep en 
Coca Cola flessen gaan we een reisje maken door de 
jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. We zullen zijn 
kunstwerken bekijken en als inspiratie gebruiken en 
wie weet komt the man himself ook wel langs…? 
DONS-docent(en): Coosje & Esmee

GOUD EXPEDITIE ROBINSON
In expeditie Robinson zullen de kinderen van Goud 
met elkaar strijden voor de felbegeerde Robinson titel. 
Er zullen verschillende proeven plaatsvinden, zowel 
fysiek als mentaal. De strijd tussen de verschillende 
groepen zal losbarsten! Ready...Set GO!
DONS-docent(en): Nilay & Sayonara

MOVEMENTS & WORDS
We gaan aan de slag met verschillende dansstijlen zoals 
breakdance en animal movement/flying low. Ook gaan 
we eigen teksten schrijven en die omzetten naar rap of 
spoken word. We zullen ons verdiepen in verschillende 
goede breakdancers, rappers en spoken word artiesten. 
Geïnspireerd daarop zetten we een eigen performance 
in elkaar met alle verschillende disciplines.
DONS-docent(en): Jantien & Sayonara

OLYMPISCHE DONSSPELEN    
Goud gaat de Olympische spelen nabootsen bij 
DONS. Dit zijn niet alleen heel veel verschillende 
soorten wedstrijden, maar we hebben natuurlijk ook  
te maken met een jury en scheidsrechter en natuurlijk 
de bronzen, zilveren en gouden medailles. Hoeveel  
goud gaan wij binnen halen dit jaar?
DONS-docent(en): Celestine & Lieke G

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2019/2020 - DONS 1

BLOK 2
VAN 11 NOVEMBER  
T/M 24 JANUARI

BLOKAFSLUITING!
GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW 
EN PAARS: 20- 24 JANUARI

ROOD EN GOUD: 13-17 JANUARI
VAN 17.15 TOT 17.45 


