BLOK 4

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022 - DONS 1
Maandag

Dinsdag

DE GROENE VRAGEN BOX
Wat zal er in de groene box zitten? De kinderen van
Groen vinden elke week weer iets nieuws in deze
mysterieuze box. De ene keer is het een wie/wat/waar
vraag om elkaar en Dons beter te leren kennen, de
andere keer is het een voorwerp waar we misschien
wel iets mee gaan doen…
DONS-docent(en): Youandi

HOE HEURT HET EIGENLIJK?
Hoe speel je eigenlijk samen? Wat is nou echt goed
je handen wassen? En hoe gedraag ik me bij een
presentatie? Groen gaat heel veel leren dit blok. En
misschien komt meneer Kelder ook nog wel langs!
DONS-docent(en): Jennifer & Marit

GEEL

WIE IS JOUW HELD?
Wie is jouw grote voorbeeld en waarom? Wij duiken
met Geel in de wereld van de superhelden. Wil je een
held zijn of liever een prinses? De kinderen van Geel
mogen hun fantasie laten gaan op maandag!
DONS-docent(en): Marlinde en Myra

ORDE & CHAOS
Olga Orde en haar broer Gijs Chaos zitten elkaar
altijd al in de weg. Olga houdt van rust en regelmaat.
Gijs houdt van rommel en lawaai. Wat vinden wij zelf
eigenlijk fijn? En op wat voor manieren kunnen wij orde
en chaos ontdekken? We onderzoeken het van het
dagelijks leven tot in de kunsten!
DONS-docent(en): Marlinde & Melissa

ORANJE

WIE ZOU IK WILLEN ZIJN?
Op maandag zijn de kinderen van Oranje de baas. Niet
allemaal tegelijk, maar iedere week een nieuw duo.
Dan mogen zij even DONS meester of juf zijn en zelf
kiezen wat we die dag gaan doen. Ze gaan meemaken
en voelen hoe het is om voor de groep te staan, orde
te houden, kinderen te laten luisteren, iets uit te leggen
en vragen te beantwoorden en meer.. Dit wordt leuk!
DONS-docent(en): Jennifer

ORANJE PIRATEN
Komend blok leren wij met Oranje alles over Piraten.
Wat is dat eigenlijk? Bestaan ze echt? En kunnen wij
onszelf ook omtoveren in piraten..? Het wordt een
spannend blok vol verhalen maar waar we ook
zeker veel gaan knutselen om ons helemaal onder
te dompelen in de zee der piraten!
DONS-docent(en): Lisa

DE KNUTSELHOEK
Paars en Blauw gaan komend blok alles zelf maken.
Van kaarsenhouders tot sieraden, vriendschapsarmbandjes tot mozaiekjes: Paars en Blauw maken
het zelf. Zo hebben we komend blok een paar
maak-projectjes, waarin we met verschillende
materialen kunnen uitproberen wat we mooi vinden.
DONS-docent(en): Eva & Lisa W.

PICKNICK
Blauw gaat picknicken. Wat? Ja! Elke week zit er iets
anders in de picknickmand. Bij warm weer een
waterspel, bij slecht weer een schatkaart van de
school. We maken spiesjes, doen veel team-spelletjes
en gaan lekker buiten ravotten.
DONS-docent(en): Elke & Eva

PAARS

DE KNUTSELHOEK
Paars en Blauw gaan komend blok alles zelf maken.
Van kaarsenhouders tot sieraden, vriendschapsarmbandjes tot mozaiekjes: Paars en Blauw maken
het zelf. Zo hebben we komend blok een paar
maak-projectjes, waarin we met verschillende
materialen kunnen uitproberen wat we mooi vinden.
DONS-docent(en): Eva & Lisa W.

WAT EEN POPPENKAST
Paars steekt het aloude poppenkastspel in een
modern jasje. Eerst maken we onze eigen
karakterpop en vervolgens zijn we de regisseur van
onze eigen ‘speelfilm/poppenkastvoorstelling.’
3,2,1 en..actie!
DONS-docent(en): Eugenie & Liza

VIDEOCLIP
Outfits aan, haren goed, nog even snel oefenen…
Camera aan, licht uit, spot aan…. En 5, 6, 7, 8! Paars
gaat aan de slag om een eigen videoclip te maken op
een gekozen nummer. Ze leren verschillende dansen,
proberen de originele videoclip van het nummer te
leren en gaan ook zelf aan de slag om er een dans/
zing/acteer spektakel van te maken!!!
DONS-docent(en): Janske & Youandi

ROOD

ROOD EN GOUD

DE DONS SPELEN
Klaar voor de start…… AF!
Dit blok zet Rood alles op alles om van elkaar te
winnen in bekende spellen, nieuwe spellen, misschien
wel zelf bedachte spellen en verschillende uitdagingen.
Je gaat het allemaal zien tijdens de DONS Spelen!
DONS-docent(en): Youandi

THRILLER EXPERIENCE
Enge spinnen, gekke clowns of een suf achtbaankarretje? Deze spookhuis clichés kennen we wel…
Maar een zintuiglijke thriller experience nog niet!
Zet je zintuigen op scherp, je zal het nodig hebben...
Als je durft tenminste.
DONS-docent(en): Esmee & Lisa C

ONS RESTAURANT!
Op verzoek van de kids zelf openen wij ons eigen
restaurant. Naast culinaire hoogstandjes ondervinden
we ook wat er nog meer komt kijken bij het runnen van
een eigen restaurant.. Want wat is de rol van een chef,
of een sous chef eigenlijk? En wat wordt er bedoeld
met de ‘warme’ en ‘koude kant’ in de keuken? Wie
durft er, de nog onbekende ingrediënten te proeven?
DONS-docent(en): Esmee & Immanuel

WIE VERDIENT ER EEN STANDBEELD
De lintjesregen van de Koning is alweer voorbij maar
wie verdient er volgens jou eigenlijk een lintje? Sterker
nog wie verdient er volgens jou een standbeeld?
We stappen in de wereld van het beeldhouwen en
maken een standbeeld voor diegene die dat volgens
jou echt verdient.
DONS-docent(en): Eugenie

GROEN

BLAUW

GOUD

AAN DE KOOK
Met Rood & Goud koken we op maandag de sterren
van de hemel! Hoe maak je zelf de lekkerste
tompouce, wat zijn papadums en heb je eigenlijk
wel een fornuis nodig? Elke week voegen we een
nieuwe bladzijde toe aan ons eigen DONS- kookboek.
DONS-docent(en): Eus

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): Eugenie, Marit & Sjoukje

BLOKAFSLUITING!

MAANDAG 4 JULI-VRIJDAG 8 JULI
PRESENTATIE
VAN 17.00 TOT 17.30

Vrijdag
GROEN, GEEL EN
ORANJE

VAN 18 APRIL TOT
EN MET 15 JULI

VIES EN LEKKER
Groen gaat komend blok proeven. Is dit hartig of zoet?
Is dit zuur of bitter? Is het vies of lekker? Groen gaat
komend blok van alles ontdekken over smaken, hoe
CHILLEN OP VRIJDAG
iets proeft, en hoe je dat noemt.
Spelen in de hut, origami met juf Eva, tekenen aan de
DONS-docent(en): Eva
tekentafel, grootse verhalen met juf Marit, wortels en
komkommers met humus,met de lego op het kleed of
gewoon even he-le-maal niks. Op vrijdag mag en kan
het allemaal. Het is bijna weekend en we maken er een
GRENZEN
feestje van!
Grenzen opzoeken. Wat is jouw grens, wat is mijn
DONS-docent(en): Eva & Marit
grens? Tot hoe ver mogen we gaan? Tot wanneer blijft
iets nog leuk? Waarom? Wat kan een grens nog meer
betekenen? Wij gaan het spelenderwijs uitzoeken,
meemaken en ontdekken.
DONS-docent(en): Jennifer & Marlinde
KLEINE KUNSTENAARS MET EEN GROTE K
Kleine Kunstenaars met een grote K staat in het teken
van kunst maken en kijken - van beeldende kunst tot
aan performance art - van oude schilderijen tot aan het
hedendaagse. We worden zelf kleine kunstenaars en
maken elke week weer een nieuw groots werk. En aan
het einde natuurlijk onze eigen expositie!
DONS-docent(en): Elke & Myra
MANUSJE VAN ALLES BLOK
Gymzaal, hutten bouwen, haaienspel, sporten,
proeven, kunstjes leren, spelletjes…het is wat Blauw
me heeft verteld het liefste te doen…duuuuuus GAAN
WE DAT MAAR DOEN! Elke week weer iets anders.
DONS-docent(en): Marit
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BLAUW, PAARS, ROOD EN GOUD
HEERLIJK HET WEEKEND IN!
Op vrijdag komt de knutselclub bij elkaar om de
mooiste creaties te maken!
Strijkkralen, portrettekenen en kleien, ze kunnen het
allemaal.
Met een muziekje op de achtergrond en een gezellige
vrijdagmiddag sfeer, zijn we helemaal klaar om vol
inspiratie het weekend in te duiken!
DONS-docent(en): Elodie & Esmee

