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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN KOEKIEMONSTER!

Groen en Geel krijgen komend blok visite van het  
enige echte Koekiemonster! Koekiemonster snapt  
alleen nog niet zo goed hoe alles gaat bij DONS. 
hopelijk kunnen de kindjes van Groen en Geel hem 
helpen. Samen gaan ze eigen monsters maken,  
DONS ontdekken en natuurlijk heel veel koekjes eten. 
DONS-docent(en): Eva 

DINOSAURUSSEN 
 Met Groen gaan we de wereld van de dinosaurussen 
ontdekken. Wanneer leefden ze eigenlijk en hoe zagen 
ze er precies uit? We gaan een dino museum maken 
waar onze eigen gemaakte dino’s te bewonderen 
zullen zijn. Doe je mee? 
DONS-docent(en): Marlinde

ALLE GROEPEN
(W)ONSDAG
Woensdag is tosti dag! Op de woensdag zitten we op 
de helft van de week. Even uitrusten en opladen dus. 
Lekker vrij spelen, naar verhalen luisteren, schminken 
of gewoon even uitpuffen in de chill hoek.  
Op woensdag kan het allemaal! Dus neem het ervan!
DONS-docent(en): Eva Spijker, Marit & Sjoukje

NIEUW
De één heeft nieuwe schoenen, of een nieuwe jas.  
Iedereen was zelf ook nieuw; op school en bij DONS! 
Iets kan ook “zo goed als nieuw” zijn. We kunnen zelf 
van iets ouds iets nieuws maken. Er zijn veel nieuwe 
dingen te ontdekken, ervaren of verzinnen. Wat voor 
nieuws brengt Groen ons?
DONS-docent(en): Lieke

GROEN, GEEL EN 
ORANJE
CHILLEN OP VRIJDAG
Op vrijdag hebben we alle tijd om lekker te chillen, de 
speelgoedkast te ontdekken, ons te verkleden of te 
schminken. We doen het lekker rustig aan, en gaan 
spelend het weekend in! 
DONS-docent(en): Eva & Marit

GEEL KOEKIEMONSTER!
Groen en Geel krijgen komend blok visite van het  
enige echte Koekiemonster! Koekiemonster snapt  
alleen nog niet zo goed hoe alles gaat bij DONS. 
hopelijk kunnen de kindjes van Groen en Geel hem 
helpen. Samen gaan ze eigen monsters maken,  
DONS ontdekken en natuurlijk heel veel koekjes eten.
DONS-docent(en): Melissa

PLONS! 
Wij gaan op avontuur! Vanuit het boek ´Plons´ gaan  
wij verhalenderwijs alles ontdekken over varkentjes.
Door middel van zang, spel en knutselactiviteiten  
knorren wij in de wonderlijke wereld van het varken. 
Knor knor, wij hebben er zin in! 
DONS-docent(en): Elke & Jeniffer 

DE CIRCUS BENDE
Tony de circusdirecteur is verdrietig. Alle dieren en 
mensen zijn uit het circus weggetoverd. Wat nu?!  
Tony zoekt nieuw personeel. Bijvoorbeeld een grappige 
clown, een gevaarlijke tijger of een vrolijke olifant. Wie 
weet kan groep geel hem helpen om een nieuwe circus 
te vormen. 
DONS-docent(en): Marit & Youandi

ORANJE PIEP!
Klimmen, klauteren en balanceren, van muisjes kun 
je heel wat leren! Na zelf proberen in de klimrekken, 
weten we wat muizen het allerleukste vinden en  
bouwen we een prachtig muizen-speel-paradijs.  
Vol trappetjes, klimrekjes, rekstokken en andere  
uitdagingen. Allemaal op muizenformaat gemaakt  
door de uitvinders van Oranje. 
DONS-docent(en): Eugenie

MEVROUW MONROE
Mevrouw Monroe komt in paniek de klas binnen, het 
schilderij waar zij op afgebeeld stond is gestolen uit 
het Pop Art museum. Sterker nog… Alle kunstwerken 
zijn verdwenen! Over een aantal weken is er een grote 
expositie, hoe krijgt Mevrouw Monroe het museum 
voor die tijd weer gevuld? 
DONS-docent(en): Esmee

REGENBOOG
Welke kleuren heeft de regenboog? Wat is je  
lievelingskleur? Wij gaan op avontuur in de wereld van 
kleur met als leidraad de magie van een regenboog.  
Is er een pot goud te vinden aan het einde van de  
regenboog? Wij gaan het ontdekken! 
DONS-docent(en): Jennifer

BLAUW BLUEBAND
Blauw is rock ready en gaat een band vormen met 
alles erop en eraan! Denk aan air guitar, performance 
op het podium, de outfits, alles zal bij elkaar komen!  
DONS-docent(en): Eva S.

DE EGYPTENAREN
Dit blok duikt Blauw het oude Egypte in. Samen  
gaan we ontdekken hoe hiërogliefen eruit zagen, de 
piramides gebouwd werken, en wie weet veranderen 
we zelf wel in mummies en farao´s!
DONS-docent(en): Eva & Melissa 

CIRCUS ZAZI
Er heerst een vloek over circus Zazi. Tijdens de show 
vallen alle acrobaten, clowns en goochelaars plotseling 
in slaap. De directeur weet zich geen raad en wendt 
zich tot Blauw. Kunnen zij de vloek opheffen en de 
show nieuw leven inblazen? Dit blok gaan we aan de 
slag met acrobatiek, jongleren en goochelen en redden 
zo circus Zazi! 
DONS-docent(en): Coosje & Marlinde 

BLAUW, PAARS, ROOD EN GOUD
HEERLIJK HET WEEKEND IN!
Op vrijdag gaan we smullend het weekend in...
DONS-docent(en): Diede & Esmee

PAARS ONBEWOOND EILAND
Schip Paars is gestrand… We spoelen aan op een 
onbewoond eiland. We zullen voor onderdak moeten 
zorgen en eten verzamelen. Samenwerken en samen 
voor de goede survival-spirit zorgen. Kunnen we  
dit overleven?!
DONS-docent(en): Lieke & Youandi 

BLUB BLUB
Met Paars duiken we de diepzee in en ontdekken de 
wonderlijkste wezens. Weer boven water schilderen 
we onze avonturen in stof en lapjes tot ´n levendig 
aquarium vol guppies, kwalleballen en zeeranonkels. 
DONS-docent(en): Eugenie & Suzanne

RITME
Dit blok gaan de kinderen van paars alles ontdekken 
over ritme. Van dagritmes tot aan bodypercussion, van 
hartslag tot aan stilte, je kan het zo gek niet bedenken. 
Zet je oren goed open, want wij zijn die beat!
DONS-docent(en): Elke & Melissa 

ROOD DE WERELDKEUKEN
Rood gaat de wereldkeuken ontdekken. We gaan 
gerechten maken van over de hele wereld en deze  
aan het einde van de dag lekker oppeuzelen. Hoe 
word je een echte kok en hoe kan je ervoor zorgen  
dat je gerecht er ook prachtig uitziet op je bord? 
 Hier gaan we allemaal mee aan de slag dit blok. 
DONS-docent(en): Marlinde

KUNST LAB
Zo hoort het nou eenmaal...ECHT NIET! Kunst heeft 
geen regels en grenzen, dus daar kunnen we  
onbeperkt mee experimenteren. Of het nou dans,  
drama of muziek is: wij kleuren niet binnen de lijntjes. 
DONS-docent(en): Lieke & Youandi

HUTTEN OF PALEIZEN?
Onze middelen zijn beperkt. Maar de natuur is onze 
schatkamer. Hoe vindingrijk zijn we eigenlijk? We 
weten hoe we steentjes moeten stapelen, en een 
beetje metselen lukt ook wel. Maar zijn er nog andere 
manieren van bouwen? We delen onze uitvindingen  
en bouwen met elkaar een miniatuurdorp. 
DONS-docent(en): Eugenie & Eva

GOUD CHALLENGE ACCEPTED!!
Wij gaan iedere challenge aan dit blok! Van  
chubbybunny tot Harlem Shake, van ice bucket tot 
planken. En daarna bedenken we onze eigen  
challenges voor elkaar om vervolgens, wie weet,  
wel viral te gaan. Durf jij het aan?!
DONS-docent(en): Coosje

TASKMASTER
We gaan aan de slag met (jawel)….TAAKJES. Normaal 
gesproken is dat natuurlijk niet een woord om heel 
warm van te worden maar nu zijn het LEUKE taakjes. 
Het lijkt onmogelijk.. maar als je je hersens laat kraken 
kom je er misschien wel uit! Alleen of met elkaar. Dit 
wordt uitdagend, samenwerken, buiten de box denken 
en slimme creatieve oplossing bedenken. 
DONS-docent(en): Liza & Marit

MR CHALLENGE
De stem van Mr Challenge galmt door het klaslokaal. 
Hij daagt Goud uit om puzzelstukken te verzamelen 
aan de hand van spannende groepsopdrachten. 
Lukt het de groep om Mr Challenge zijn opdrachten  
te voltooien binnen de tijd? Klaar voor de start... 
DONS-docent(en): Esmee & Lisa

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 - DONS 1

BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 1 NOVEMBER T/M  

VRIJDAG 5 NOVEMBER
PRESENTATIE VAN 
17.00 TOT 17.30

BLOK 1
VAN 23 AUGUSTUS
TOT 12 NOVEMBER


