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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN WAT HOOR IK NOU? 

Luister super goed, met allebei je oren. 
Als ik heel muisstil ben, wat kun je dan horen? 
Of wat kun je horen als je luistert naar muziek?
Of hoe een applaus klinkt van een groot publiek! 
Waar gebruik je nou je oren voor, en wanneer  
heb je ze nodig? 
Of… zijn eigenlijk je oren, misschien wel overbodig??? 
DONS-docent(en): Lieke 

POST 
Groen krijgt iedere week anonieme post.  
Van wie zouden deze brieven zijn? Kunnen we iets 
terugsturen? Misschien kunnen we wel raden  
wie hem heeft gestuurd…  
We gaan samen op onderzoek uit!
DONS-docent(en): Hannah & Lisa W

ALLE GROEPEN
(W)ONSDAG
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): Eva Spijker, Marit & Sjoukje

VAN RUPS TOT VLINDER 
Groen alles ontdekken over rupsjes. Wat is een rupsje? 
Hoe doet een rupsje? Wat eet een rupsje en hoe  
beweegt een rupsje? En lijken de kindjes van Groen 
misschien ook op rupsen? Ze ontpoppen langzaam tot 
DONS-vlinder. Terwijl we leren over rupsen en vlinders, 
leren we ook over DONS en elkaar. We gaan lekker 
knutselen, dansen, bewegen en verhalen vertellen.
DONS-docent(en): Eva & Lisa W 

GROEN, GEEL EN 
ORANJE
VRIJDAG
Vrijdag. Bijna weekend, dus niet te veel moeten en 
vooral veel lol maken. Dat is het motto bij de mini’s op 
vrijdag. Knutselen, verkleden, buiten spelen of luisteren 
naar een mooi verhaal op een berg kussens. 
Het kan allemaal op de vrijdag!
DONS-docent(en): Eva & MaritGEEL MENEER OCTOPUS

Er was eens een man die vrienden werd met de  
octopus in zee. Elke dag zwom hij erheen en ze 
beleefden veel avonturen. 
Met Geel gaan we onderzoeken met welk dier jij dikke 
vrienden wilt worden en avonturen gaat beleven. 
Dit kan een echt dier zijn, maar ook een fantasiedier, 
die je altijd met je mee kan nemen om te aaien.
DONS-docent(en): Coosje & Lisa Groot Haar

POES POES MINOES
Vroeger was Minoes een poes. Maar nu is ze een 
dame en woont ze bij Tibbe die nieuwtjes schrijft voor 
de krant. En hoewel ze een echte mevrouw is, laat ze 
toch nog katse gewoontes zien zoals spinnen, kopjes 
geven en af en toe haalt ze uit met haar scherpe na-
gels. We ontdekken de kat in onszelf en gaan op zoek 
naar nieuwtjes zodat Tibbe die in de krant kan zetten.
DONS-docent(en): Coosje & Eva

DE WERELD VAN HARING
Kees Haring (Keith Haring) gaat met pensioen. Hij is  
kunstenaar en heeft zijn hele leven allerlei figuren en 
dieren getekend en is daar heel beroemd mee geworden. 
Hij is op zoek naar kinderen die zijn kunst kunnen 
voortzetten. Geel stapt in de wereld van kleuren, kunst en 
poppetjes en gaat levensgrote kunstwerken maken. Kees 
zal met een gerust hart met pensioen kunnen.  
DONS-docent(en): Coosje & Lisa Groot Haar

ORANJE GROEI EN BLOEI!
Heb jij wel eens een pissebed onder een steen gezien? 
Wist je dat je zaadjes in de grond kan stoppen waar 
dan allerlei verschillende kleuren bloemen uitgroeien 
die weer heel lekker zijn voor de bijtjes? We gaan aan 
de slag in een eigen stukje tuin. We halen onkruid 
weg, zaaien bloemen en ontmoeten wormen, mieren 
en pissebedden. We maken een insecten paleisje wat 
helemaal klaar is voor de zomer!

HET GOUDEN AMULET
Oranje start op dinsdag met een hele spannende 
reis. Zij zijn uitverkoren om op zoek te gaan naar een 
gouden amulet. Hiervoor moeten zij allerlei obstakels 
overwinnen. We trotseren de jungle en lossen samen 
raadsels op. Zal het amulet gevonden worden?
DONS-docent(en): Karlijn & Lieke

BOOS!
Iedereen is wel eens boos. Maar hoe ga je daar nu 
mee om? Waar zit boosheid en hoe ziet dat er  
eigenlijk uit? Wat doe je wel en wat absoluut niet? 
Oranje zoekt het uit.
DONS-docent(en):  Lieke & Marit

BLAUW BLAUW IN DE BLENDER 
Blauw gaat dit blok alles in de blender gooien. 
Alles? Bijna alles. We gaan smoothies maken, soep, 
hummus en nog veel meer. Wat is lekker geblend,  
en wat kun je beter heel laten? Blauw komt er 
dit blok achter!
DONS-docent(en): Bart & Eva

VAN MOND TOT KONT 
Waarom eet ik nou eigenlijk? Waar gaat dat heen en 
waar is dat allemaal goed voor? In dit blok gaan  
we het hebben over het lichaam. Over onze ellenlange 
darmen, ons pompende hart en ons ingewikkelde 
brein. Blauw gaat op onderzoek!
DONS-docent(en): Bart & Marit

DE MODESHOW
Dit blok worden de kinderen van Blauw echte  
modeontwerpers. We gaan aan de slag met  
duurzame materialen en zetten de fast fashion  
wereld op z’n kop. Amsterdam fashion week maak  
je borst maar nat, Blauw komt eraan!
DONS-docent(en): Bart & Karlijn

BLAUW EN PAARS
DE MOESTUIN
Waarom nog naar de supermarkt als je alles zelf kan 
groeien? Met een beetje geduld groei je uit een appel 
zaadje een boom waar je jarenlang appels van kan 
plukken. 
Op vrijdag gaan Blauw en Paars aan de slag in een 
eigen moestuintje. We gaan van alles voorzaaien en 
wie weet hebben we van de zomer eigen groente en 
fruit waar we heerlijk van kunnen smikkelen.
DONS-docent(en): Karlijn 

PAARS PLASTIC LIVES MATTER!
Elke week verzinnen we een nieuwe vorm, klus, spel, 
kunstwerk met plastic. Er is veel te veel plastic in de 
wereld! Maar met plastic kan je best veel mee doen in 
plaats van de wereld vervuilen. 
Wij gaan in dit blok plastic een nieuwe leven geven.
DONS-docent(en): Mina 

DE PAARSE SOAP
We gaan een soap maken! We bedenken het verhaal, 
schrijven scènes, knutselen props, zoeken kostuums, 
leren teksten uit ons hoofd, repeteren en uiteindeli-
jk nemen we alles op op “locatie”. We gaan steeds 
met een ander deel aan de slag. Bij de blokafsluiting 
kunnen wij onze eigen soap laten zien en vertellen dan 
over de making-of en het proces achter de schermen. 
DONS-docent(en): Jennifer & Mina

DE PAARS OLYMPICS 
Klaar voor de start… AF! Paars gaat de strijd aan in 
de Paars Olympics. Iedere week nemen zij het tegen 
elkaar op en worden de punten verdeeld. We gaan 
verspringen, kogelstoten, hardlopen. Maar ook kunnen 
er punten worden verdiend voor creativiteit, sportiviteit 
en behulpzaam zijn. Wie wint het goud?! 
DONS-docent(en): Jennifer & Sophie

ROOD SPIEGELTJE SPIEGELTJE AAN DE WAND… 
Veel museumbezoekers zijn vaak op zoek naar de 
schoonheid in kunst. Ze willen de schilderij ‘mooi’ of 
‘realistisch’ vinden. Maar wat is schoonheid eigenlijk? 
En is dit overal ter wereld hetzelfde? De Fransen  
zeggen bijvoorbeeld: ‘Jolie laide’. Dat betekent: de 
waarde van persoonlijkheid boven de fysieke toestand. 
HUH?! Ingewikkeld! Wij gaan het dit blok uitzoeken! 
DONS-docent(en): Esmee 

WIJ KUNNEN HET BETER
Heel leuk die videoclips van tegenwoordig. Iedereen 
lekker cool doen voor de camera. Maar wij denken 
eigenlijk… dat wij het beter kunnen. En dat zullen we 
laten zien! Wij zullen een paar videoclips uitkiezen en 
bewijzen: Wij kunnen dit beter!
DONS-docent(en): Esmee & Liza

EEN ARCHEOLOGISCHE VONDST!
Op het schoolplein doet Rood een vondst…Het 
lijkt wel afkomstig uit de prehistorie! Hoe is dit hier 
gekomen? En wat is er aan vooraf gegaan? Kom je 
daar nog wel achter als alle aanwijzingen lijken op vage 
tekeningen? De komende weken gaat Rood op een 
archeologische zoektocht naar kunst uit een tijd waar 
verf, taal en huizen nog helemaal niet bestonden!
DONS-docent(en): Esmee & Eugenie

ROOD EN GOUD
WAT WIL JE WEL.NL 
Op vrijdag rollen we relaxed het weekend in. 
De hele week moet er van alles, maar op 
vrijdagmiddag is de vraag: Wat wil je wel.nl 
Lekker lang buiten spelen, hutten bouwen, 
kleine snacks maken in de keuken? 
Of toch die verkleedkleren aan en een 
toneelstukje maken voor de kleuters? 
Alles kan, alles mag. 
DONS-docent(en): Sophie

GOUD DE GEHEIME TUIN
Goud neemt de schooltuinen flink onder handen! In de 
zomer hopen we dat het hele plein in volle bloei staat 
èn dat we misschien wel kunnen eten van alles wat we 
zelf geplant hebben.Hoe meer we leren des te meer 
zullen we ons verwonderen over hoe onze tuin straks 
in bloei zal staan. We vertellen jullie straks alles over de 
geheimen van onze tuin! 
DONS-docent(en): Elke

WEET WAT JE EET
Goud duikt in de wereld van eten. Elke week een ander 
thema rondom eten. We maken een eigen restaurant, 
gaan boze koks nadoen, een kookprogramma maken, 
een foodtruckfestival nabootsen en opzoek in de 
natuur naar eetbare planten. Hoe maak je brandnetel-
soep en hoe wordt kaas gemaakt? Schorten naaien, 
snijwonden namaken èn verzorgen.
DONS-docent(en): Elke & Eugenie

EN... ACTIE!
Goud gaat collectief aan de slag met het maken van 
een korte film. Eigen initiatief is belangrijk want het 
wordt honderd procent een film van (en voor) kinderen!
We scouten locaties, worden tekstschrijvers en verd-
iepen ons in de wereld van grote filmmakers. Wat is 
nodig om een spannende, ontroerende of romantische 
film te maken? En welke rol neem jij het liefst aan, sta 
je liever voor of achter de camera, ben je productief 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 - DONS 1

BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 28 JUNI T/M  

VRIJDAG 2 JULI 
PRESENTATIE VAN 
17.00 TOT 17.30

BLOK 4
VAN 19 APRIL
TOT 9 JULI


