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Maandag

Dinsdag

IN JE HOOFD
Soms zit er helemaal niets in je hoofd, lekker rustig.
Soms heb je zoveel meegemaakt dat het lijkt alsof er
wel 1000 kleine mensjes in jouw hoofd rondrennen.
Wat zit er vandaag in je hoofd? Kunnen we daar een
tekening van maken, of een lied over schrijven?
Misschien lukt het om het uit te beelden of gewoon
om te vertellen. Of misschien, is het leeg in je hoofd.
DONS-docent(en): Lieke

ONDERWATERWERELD
Groen duikt diep in de woeste onderwaterwereld. Met
hun zelfgebouwde duikboot komen zij diep in het water allerlei verschillende wezens en verhalen tegen. Wat
leeft er eigenlijk allemaal onder water? Soms belanden
er per ongeluk dingen in zee die daar niet horen maar
gelukkig vist Groen die zo omhoog. Misschien zit daar
zelfs een schat tussen!
DONS-docent(en): Jeppe & Karlijn

GEEL

JUFFEN EN MEESTERS
Er is een tekort aan juffen en meesters. De kinderen
van Geel kruipen daarom zelf in de huid van juffen
en meesters. Geel gaat onderzoeken wat zij allemaal
doen. Wat maakt hun werk leuk en wat juist zwaar?
Misschien kan geel ontdekken wat het geheime recept
is voor een juf of meester die nooit gaat vervelen.
DONS-docent(en): Karlijn & Ruben

DE GEHEIME TUIN
Welkom bij de Geheime tuin van Geel! In deze tuin
gaat Geel de komende weken op zoek naar alle mooie
planten, bewegingen, diertjes en geheimen die daar
te vinden zijn. De tuin is alleen zichtbaar door een
speciale verrekijker. Zet deze zelfgemaakte verrekijker
op en bewonder de schoonheid van de geheime tuin!
DONS-docent(en): Lisa W & Mina

ORANJE

FEEST!
December is een maand vol met feestdagen. Maar januari dan? Vieren we dan helemaal niets? Oranje gaat
zelf een nieuwe feestdag bedenken. Wat vieren we en
hoe ziet het eruit? We bedenken onze eigen feestdag
met allemaal nieuwe feestelijkheden en rituelen. Hoe
ziet jouw ideale feestdag eruit? Vier het op 18 januari
met Oranje!
DONS-docent(en): Lisa Groot Haar

DE PROEF-PROEF
Met Oranje gaan we dit blok eens even heel goed
proeven. Want wat we eten, wat is dat nou eigenlijk?
Waar komt het vandaan? Waar smaakt het naar?
Wat doet het met je? Hoe maak je het? Genoeg
dingen te onderzoeken dus op het gebied van eten.
Smakelijk!!
DONS-docent(en): Elke & Katja

“IDENTITEIT” DE VOORSTELLING!
Hoe maak je eigenlijk een theatervoorstelling? Wat heb
je allemaal nodig en hoe sta je zelfverzekerd op de
vloer? We onderzoeken hoe een voorstelling tot stand
komt. Het moet natuurlijk ook ergens over gaan en wat
is nou een grotere inspiratiebron dan jezelf? Met het
onderwerp “identiteit” gaan we verder aan de slag en
zetten we onze hobby`s om in dans, spel en muziek!
DONS-docent(en): Coosje & Mina

WATER
Blauw gaat aan de slag met het thema WATER.
Want wat leeft er allemaal in het water en hoe komt
dat water zomaar ineens uit de kraan?
Hoe kan het dat je blijft drijven en hoe werkt de
waterkringloop? We gaan het allemaal ontdekken
komend blok!
DONS-docent(en): Bart & Eva

MATILDA
Met Blauw duiken we dit blok in het beroemde verhaal
Matilda van Roald Dahl. Wie was dit bijzondere meisje
en welke spannende dingen maakte zij mee?
En, hebben wij misschien zelf ook zo’n bijzondere
kracht in ons om bergen te verzetten?
DONS-docent(en): Katja & Ruben

PAARS

BOUW JE DROOMHUT
Paars duikt in de wereld van percussie. Wat maakt er
allemaal geluid om je heen? De plastic DONS beker
maakt geluid als je het oppakt, neerzet, schuift
en erop tikt. Je kunt met al die bewegingen een hele
beat in elkaar zetten. Maar hoe doe je dat en welke
voorwerpen kan je daar allemaal voor gebruiken?
Paars werkt toe naar een geweldig percussiespektakel!
DONS-docent(en): Eva & Jeppe

PAARS VULT AAN…
De een begint, een ander maakt af. Begin een
melodie, tekening, of zin in een toneelstuk, maar
iemand anders breidt daar een eind aan. We leren
elkaar aanvullen, anticiperen, of juist een onverwachte
wending te geven aan wat een ander begon.
DONS-docent(en): Jennifer & Lieke

ALLES PAARS
Paars. De kleur van de mystiek en de fantasie.
De kleur van koningen en van wijsheid. Er zit zoveel
achter de kleur van het lintje dat je iedere DONS-dag
omdoet! En dat is nou precies wat wij dit blok gaan
onderzoeken. Samen dompelen we ons onder in deze
creatieve kleur om vervolgens onszelf te veranderen in
paarse wezens in een paarse wereld.
DONS-docent(en): Bart & Coosje

ROOD

POKÉMON GO!
We duiken met Rood dieper in de rage PokémonGo.
Al weken zien we honderden Pokémon kaarten op het
schoolplein door de vingers van de kinderen glippen.
Maar wat nou als je zelf mag veranderen in een
Pokémon? Wat is dan jouw Poké-talent en hoe geef
je die vorm in kostuum, een eigen kaart en hoe kun je
elkaar versterken in de zelf ontwikkelde krachten?
DONS-docent(en): Esmee & Janne

SCRAP JE GEK
Op de dinsdag gaan wij ons helemaal gek scrappen.
We laten onze creativiteit de vrij loop en we maken
fantastische scrap kunstwerken.
Wat maak jij van 100 sateprikkers of 50 plastic
bekertjes? We gaan het ontdekken.
DONS-docent(en): Marit & Sjoukje

HET ZINTUIGENHUIS
Elke week ontdekken wij één van de vijf zintuigen.
Als wetenschappers onderzoeken we wat elk zintuig
met ons doet. Werkt het ene zintuig beter dan de
ander? En wanneer dan?
DONS-docent(en): Lieke & Lisa W

GOUD

FOTOGRAFEREN KAN JE LEREN!
Goud gaat alles leren over fotografie en het maken van
het perfecte plaatje. We gaan aan de slag met analoge
camera’s, hierdoor leren we super goed kijken en blijft
het een verrassing wat de foto uiteindelijk wordt. Van
straat- tot portretfotografie, alles komt in beeld. We
sluiten af met een indrukwekkende fototentoonstelling!
DONS-docent(en): Bart & Elke

DONS-KEUKEN
Geïnspireerd op het programma De Proefkeuken gaat
Goud aan de slag met het maken van 3 TV afleveringen
over zelf gekozen onderwerpen. Hoe maak je een
leuke tv presentatie met thema’s als de natuur, hoe
een robot werkt en hoe gaat het ontwerpen van een
game? En hoe vertaal je alle informatie die je
verzamelt naar een tv programma?
DONS-docent(en): Coosje & Esmee

ULTIMATE VERSTOPPERTJE
8,9,10- wie niet weg is, is gezien ik KOM!! Dit tweede
blok gaat Goud alle verschillende vormen van
verstoppen ontdekken. Wat is de beste verstopplek in
de school? Kun je je verstoppen in zicht? En wie van
ons is de beste zoeker? We gaan verder van de buut
af en we zijn hem nog een keer...
DONS-docent(en): Karlijn & Sophie

GROEN

BLAUW

020 737 09 03

Woensdag
ALLE GROEPEN

Donderdag

WONSDAG
Op de woensdag eten we tosti’s, vertellen we
verhalen aan elkaar en doen we waar we zin in
hebben. Dat kan zijn bakken in de keuken, een
toneelstukje maken, hutten bouwen of lekker
chillen in de speelzaal.
DONS-docent(en): Marit & Sjoukje

BLOKAFSLUITING!

MAANDAG 18 JANUARI T/M
VRIJDAG 22 JANUARI
VAN 17.00 TOT 17.30

POST VOOR DE TIJGER
Groen houdt zich bezig met post! Als je iemand mist,
kun je een kaartje sturen. En als je een tekening voor
Sinterklaas hebt gemaakt, wil je die misschien op de
post doen. Hoe werkt dat eigenlijk? Waar moet de
postzegel, hoe plak je een envelop dicht en wat doe je
als er flessenpost aanspoelt? Samen met de kleine Beer
en de kleine Tijger vindt Groen allerlei soorten post uit.
DONS-docent(en): Jeppe & Marit
LICHT EN DONKER
Geel gaat aan de slag met het thema licht en donker.
We maken prachtige lampionnetjes, vieren het
lichtjesfeest, luisteren in het donker naar verhalen en
maken prachtige kunstwerken met grote contrasten.
DONS-docent(en): Eva & Jennifer

Vrijdag
GROEN, GEEL EN
ORANJE

VAN 9 NOVEMBER
TOT 22 JANUARI

VRIJDAG
Op vrijdag hebben we een heerlijke dag met een
kleine groep. Elke week doen we iets anders: we
maken knutselwerken vanuit scrap-materialen, maken
mooie toneelstukjes en gaan lekker schmicken.
DONS-docent(en): Eva & Marit

ONDERWATERWERELD VAN DE OCEAAN
Oranje duikt diep in de onderwaterwereld. En dan in
het bijzonder: de onderwaterwereld van de oceaan!
De grote oceaan, hoe groot is die eigenlijk? En wat
is daar allemaal te zien en beleven? Van zeewier tot
octopussen, van haaien tot walvissen. Oranje zet de
duikbril op en springt in het diepe. Spring je mee?
DONS-docent(en): Elke & Lisa Groot Haar

INFO@DONSOPVANG.NL WWW.DONSOPVANG.NL

BLAUW, PAARS, ROOD EN GOUD
VRIJDAG
Op vrijdag doen we het lekker rustig aan. We luiden
het weekend in met spelletjes, knutselspullen,
trefbal in de gymzaal en een heleboel gezelligheid!
DONS-docent(en): Karlijn & Sophie

