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KINDERBOERDERIJ!
Groen maakt dit blok kennis met de dieren van de
kinderboerderij. Welke dieren zijn daar allemaal te
vinden? Juf Marlinde kan hier veel over vertellen want
ze heeft afgelopen jaar op een kinderboerderij gewerkt.
Hoe ziet de vacht van een schaap eruit en wat voor
een geluid maakt een varken? Dat gaan we allemaal
ontdekken!
DONS-docent(en): Marlinde en Lisa W

DE LICHTKINDJES
Als de nacht is gekomen, liggen alle kindjes te dromen.
En aan de hemel staat de maan
Dan moeten de sterrenkindjes opstaan...
In de donkerste tijd van het jaar zorgt Groen voor
wat extra warmte en licht bij DONS.
Van zelf lichtjes knutselen tot sterrenkindjes spelen:
we gaan een knusse en lichte tijd tegemoet!
DONS-docent(en): Elke & Jennifer

GEEL

FEEST!
Komend blok houdt Geel elke week een feestje!
We versieren ballonnen, maken feestmutsen, dansen
in de disco en leren ondertussen ook iets over
verschillende grote feesten in Nederland en andere
landen.
DONS-docent(en): Eva G

FLAMENCO!
Marisol, een wereldberoemde flamenco danseres
komt langs met een groot probleem: ze heeft heimwee.
Ze mist de spaanse zon, het eten, de muziek en vooral
zou ze graag weer eens een flamenco optreden willen
geven, met een hele dansgroep. Lukt het Geel om
haar heimwee weg te nemen?
DONS-docent(en): Esmee & Marlinde

ORANJE

OLLY EN DE OLYMPISCHE SPELEN
Olly heeft hulp nodig bij het oefenen voor de
Olympische spelen. Misschien kunnen de kinderen
van Oranje hierbij helpen? Wie weet verdienen
ze wel een medaille!
DONS-docent(en): Melissa

HELP OOM HARRY
Mijn oom Harry heeft het soms een beetje moeilijk.
Hij zit met heel wat vragen. Kunnen de kinderen van
Oranje deze allemaal beantwoorden? Misschien is de
hulp van Oranje wel precies wat hij nodig heeft voor
dat extra zetje de goede richting in.
DONS-docent(en): Liza

CARTULINA/KARTON
Karton, cardboard of zoals ze in het Spaans zeggen
cartulina. Wij gaan dit blok op zoek naar de mogelijkheden van karton. Wat kun je er van bouwen en hoe
is het allemaal te bewerken. Het eindresultaat zal een
heuse installatie zijn.
DONS-docent(en): Eva S

IK EN JIJ
Wie ben ik en wie ben jij? Aan de hand van
verschillende opdrachten gaan we ‘op zoek’ naar
onszelf en de ander. In de hoop dat we onszelf
en de ander net iets beter zullen begrijpen.
DONS-docent(en): Marit

PAARS

KNAKWORST
Knakworsten zijn toch van die heerlijke dingen, ik wou
dat aan alle bomen knakworsten hingen! Albert is gek
op knakworst. Het liefst heeft álles in zijn leven met
knakworst te maken. En tja, dit blok zit Karel bij ons
op DONS, dus gaat het alléén maar over knakworst.
DONS-docent(en): Lieke

CHOCOLA
Paars duikt komend blok de chocoladewereld in!
We kijken hoe chocola gemaakt wordt van cacaoboer
tot reep. We gaan van alles leren over fairtrade.
Want, hoe werkt dat dan? Waar zie je aan of iets
fairtrade is? En proeft dat dan ook anders? En ja..
Er moet natuurlijk ook het een en ander geproefd en
gemaakt worden!
DONS-docent(en): Eva G & Lisa W

ONDERZOEK
De kinderen van Paars worden dit blok onderzoekers!
Sterker nog, wij gaan onderzoeken wat we gaan
onderzoeken! Dit blok staat vol met vraagtekens.
DONS-docent(en): Melissa

ROOD

KATTENKWAAD
Dit blok staat op maandag voor Rood in het teken
van kattenkwaad. Wat kan wel, en wat kan niet?
En wie is er aan de beurt om in de maling genomen
te worden? Wees op je hoede, want voor je het weet
ben jij aan de beurt.
DONS-docent(en): Youandi

PARTY ANIMALS
Rood is gevraagd een Nieuwjaarsfeestje te
organiseren!
Wat komt daar allemaal bij kijken en wat maakt een
feest tot een feest? Lekkere hapjes, mooie versiering,
en natuurlijk optredens...Groep rood gaat het
allemaal zelf verzinnen, maken en uitvoeren.
It’s Party Time!!
DONS-docent(en): Eugenie & Melissa

H.V.J.
Dit blok staat in teken van de liefde. Ben jij wel
eens verliefd geweest? Hoe voelt dat en wat gebeurt
er nou precies? Rood zoekt het uit. Van speeddaten
tot aan gebroken harten. Love is in the air!
DONS-docent(en): Elke & Marit

GOUD

COMFORT FOOD
Aan het begin van de week ben je vaak nog lui van het
weekend. En om dat weekend gevoel nog een beetje
vast te houden gaat Goud dit blok alleen maar lekkere
hapjes maken voor henzelf. Van pasta tot brownies,
van pizza tot nacho`s. Als het maar comfort food is.
En wie weet hebben we wel ons eigen recept bedacht
aan het einde van het blok.
DONS-docent(en): Coosje

G-TEAM
Dit blok staat in het teken van de groep. Door allerlei
opdrachten leren we samen te werken, en wie weet
komen er ook nog mooie kunstwerken uit.
Of een gave dans, grappig lied, of vreemd spel.
DONS-docent(en): Lieke & Youandi

TURKS FRUIT
Net als Rood gaat Goud ook onderzoeken wat liefde
is. Waarom voelen we liefde en wat nou als je iemand
zo leuk vindt dat je die persoon zou willen zoenen?
We bouwen ons eigen liefdes laboratorium om
antwoord te vinden op al onze vragen. En er vallen
punten te verdienen met liefdesspellen en opdrachten!
The power of love!
DONS-docent(en): Coosje & Esmee

GROEN

BLAUW

020 737 09 03

Woensdag
ALLE GROEPEN

Donderdag

(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

BLOKAFSLUITING!

MAANDAG 17 JANUARI
T/M VRIJDAG 21 JANUARI
PRESENTATIE VAN
17.00 TOT 17.30

DE ZIGZAG MAN
Komend blok gaat Groen aan de slag met zigzag!
De zigzagman laat elke week een vreemd bericht
achter. Lukt het groep groen om alle zigzag raadsels,
de speurtochten en de chaos op te lossen?
DONS-docent(en): Eva & Youandi

DAPPER
De dagen worden korter en donkerder, dus wordt er van
ons gevraagd dapper te zijn. Wat betekent dapper?
Dit gaan we onderzoeken aan de hand van muziek-,
beweging-, spel- en schilderactiviteiten. Het boek ‘De
leeuw in de muis’ zal ons hierbij helpen.
DONS-docent(en): Jennifer en Lisa C

Vrijdag
GROEN, GEEL EN
ORANJE

VAN 15 NOVEMBER
TOT 28 JANUARI

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

WONDERE WINTER WERELD
Hoe komen we nu ineens op die ijsschots terecht en
waar drijven we helemaal naartoe? Oranje ontdekt een
wondere winter wereld met pinguins, ijsbergen en heel
veel sneeuw. Brrrr, gauw een iglo bouwen!
DONS-docent(en): Eugenie

OPTISCHE ILLUSIES
Nemen mijn ogen mij in de maling? Klopt het wat ik
zie? Dat is nou magie, of een optische illusie! Leren in
3D tekenen, goocheltrucs, grapjes met perspectief; je
zult je ogen niet geloven!
DONS-docent(en): Lieke & Marlinde
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BLAUW, PAARS, ROOD EN GOUD
HEERLIJK HET WEEKEND IN!
Ik wil dansen! Maar waar kan dat nu nog? De k
nutselclub presenteert u: HET GEHEIME FEEST!
Maar sssst, niet doorvertellen waar het is.
Wij maken de nog onbewandelde weg naar de
meest spectaculaire plek van de wereld realiteit!
Inclusief glitters en ALLEEN zichtbaar voor exclusieve
V.I.Partydonsers!
Met special act Niet-Te-Stoppen-Dirk-Jan de DJ.
DONS-docent(en): Elodie & Esmee

