
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 23 JANUARI - 

VRIJDAG 27 JANUARI 
PRESENTATIE  

VAN 17.00 TOT 17.30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN KIKKERUS! 

Groen gaat vliegen! En niet zomaar! We gaan ons in 
het verhaal verdiepen van Icarus die te dicht bij de zon 
vliegt. We gaan mixen met het boek ‘Kikker is kikker’ 
en zo ontstaat ons eigen verhaal: Kikkerus!
DONS-docent(en): Eva G 

IK EN MIJN LIJF!
Hoeveel tenen hebben je? Hoeveel vingers? Waarom 
heb je ogen? Welke vorm heeft je hoofd? Waar zit je 
hart precies? Waarom heb je een navel? Dit blok gaan 
we van alles leren over ons eigen lijf. We gaan tekenen, 
knutselen, kletsen, bewegen en meer. Dit doen we van 
top tot teen!
DONS-docent(en): Jennifer

ALLE GROEPEN
WOENSDAG WISHLIST 
Woensdag is één groot feest! We zijn met een gezellig 
klein clubje wat betekent dat we veel leuke dingen 
zullen doen. We gaan met z’n allen een wishlist maken 
met alles wat we dit blok zouden willen knutselen, 
ondernemen, shows die we willen maken, noem het 
maar op! Eens kijken of we genoeg tijd hebben om 
onze magische wishlist helemaal af te kunnen vinken! 
DONS-docent(en): Eugenie, Melina & Youandi

MEE MET HET CIRCUS 
Wie gaat er mee met het circus? Daar gaan we dit 
blok achter komen. Acrobaten, muzikanten en clowns 
komen allemaal voorbij. En ondertussen veranderen 
we misschien zelf ook wel in circusartiesten… 
DONS-docent(en): Eva H & Rachelle 

ALLE GROEPEN
ALLES KAN OP VRIJDAG! 
Vrijdag is altijd een heerlijke dag om te knutselen,  
met strijkkralen te spelen, of te kwartetten met de 
juffen. We maken er een feestje van vlak voor we  
het weekend in gaan!
DONS-docent(en): Esmee J, Esmee T, Eva & Jen-
nifer

GEEL DE WONDERBOOM
In de tuin staat een kale boom te treuren; niet gek want 
zijn buurman is een prachtige dennenboom die lekker 
warm binnen staat en prachtig is versierd. De boom 
voelt zich koud en kaal zonder zijn blaadjes en zonder 
vogeltjes tussen zijn takken. Wij gaan de wonderboom 
opvrolijken met mooie zelfgemaakte blaadjes, nestjes 
waar de vogeltjes in kunnen wonen en nog veel meer….
DONS-docent(en): Eugenie & Zita

DE GRUFFALO KOMT TOT LEVEN
Wat is er leuker dan een voorleesboek met plaatjes? 
Een voorleesboek met geluid! Geel maakt dit blok  
een hoorspel. Hoe zouden zij het boek De Gruffalo  
voorlezen? En welke geluiden kun je allemaal  
bedenken om het verhaal nog spannender te maken? 
Hoe magisch zou een verhaal worden als er muziek  
bij klinkt? 
DONS-docent(en): Esmee J, Maxime & Tess

SYBRAND KROKODILLENHAND
Bij handenwassen gebeuren niet vaak gekke dingen, 
maar toen Sybrand dit noodgedwongen in een vijver 
deed, keek hij stomverbaasd toen hij zijn handen uit het 
water haalde. Er zaten namelijk... twee kleine  
krokodillen vastgezogen! Pijn deed het niet, maar ze 
lieten ook niet los! Erg onHANDig. Misschien heeft Geel 
een goede oplossing voor Sybrand Krokodillenhand…
DONS-docent(en): Auke 

ORANJE KAREL DE PAPEGAAI VAN  
DE PAULUS POTTERLAAN
Naast Juf Eline woont buurvrouw Pauline samen met 
haar Papegaai Karel. Op een dag is Karel spoorloos 
verdwenen. Waar kan Karel zijn en hoe ziet hij er eigenlijk 
uit? Met aanwijzingen van de buurvrouw maken wij met 
onze handen en voeten een duidelijk beeld. Hopelijk 
kunnen wij op deze manier Karel en Pauline herenigen.  
DONS-docent(en): Eline

WIJ RAPPEN MET ABC
Wat zie jij op deze bladzijde? Een leeuw, luipaard, 
ladenkast, legopoppetje, lachspiegel, loooooolly!  
Elke week bespreken we een letter. En we maken 
onszelf klaar voor een echt rap-optreden. Hoe sta je, 
wat draag je? Kom jij onze rap bekijken?
DONS-docent(en): Loes

POKÉMON! 
Oranje duikt de wondere wereld in van Pokémon. 
Waar komt Pokémon eigenlijk vandaan?  
Welke soorten zijn er en welke krachten hebben ze? 
Kunnen we zelf nieuwe soorten bedenken?  
We gaan we als echte Pokétrainers op zoek naar 
nieuwe Pokémon! 
DONS-docent(en): Dicky

BLAUW BLAUW EN PAARS
DONS SIDE STORY
In dit blok nemen we de kinderen mee in de wereld 
van musical. Wat is dat nou eigenlijk? En hoe doe je 
dat: dansen, zingen en acteren tegelijk?! Hoe sta je  
op het toneel en welke taken zijn er achter de  
schermen? En hoe kun je dit nou beter ontdekken dan 
met de allergrootste musicalklassieker ooit gemaakt? 
DONS Side Story is een verhaal vol liefde, maar ook 
strijd. Blauw en Paars gaan de strijd aan  
met een heus stagefight spektakel. 
Komt dat zien!! 
DONS-docent(en): Loes, Maxime & Tess

EIGEN WIJS, EIGEN WEG 
Blauw gaat met juf Eva en meester Jelmer op weg  
met muziek. Zij spelen namelijk in een band. 
We gaan oefenen met muziek, onze eigen muziek 
maken en wie weet waar we allemaal terecht komen? 
DONS-docent(en): Eva H & Jelmer

MONSTERS!
Blauw gaat van alles doen met het thema monsters. 
Wat voor monsters zijn er allemaal? Hoe zien ze 
eruit? Hoe klinken ze? We gaan onze eigen monsters 
ontwerpen & tekenen, een reuze monster bordspel 
maken, monster verhalen vertellen, verkleden en meer.. 
Dit wordt een avontuur! 
DONS-docent(en): Jennifer & Zita

PAARS DE KUNSTCLUB
Dit blok gaan wij acrylverf op verschillende manieren 
gebruiken. Zo gaan we proberen om een oog na te 
schilderen en we gaan onderzoeken hoe we cellen 
kunnen laten ontstaan in acrylverf. Deze creativiteit  
zullen we afwisselen met sport en spel om zo ook 
onze energie kwijt te kunnen!
DONS-docent(en): Liza

PAARSE PIRATEN
Paars is tijdens een bootreisje in een storm terecht- 
gekomen, afgedreven naar zee en aangespoeld op een 
onbewoond eiland. Althans dat denken ze. Er leeft daar 
al jaren een oude knorrige piraat. Paars sluit vriendschap 
met de mopperkont en in ruil daarvoor leert hij ze hoe 
je een vlot bouwt. Langzaamaan verandert Paars zelf in 
een piratenbende. Vinden ze ooit nog de weg terug?
DONS-docent(en): Eugenie & Tess

ROOD ROOD EN GOUD 
DIY- DO IT YOURSELF!
Wat wil je doen? Wat wil je maken? Waar heb je 
zin in? Waar ga je van aan? Volg je inspiratie en neem 
zelf de leiding over je eigen idee! Uiteindelijk gaan 
wij allemaal de uitkomst, het creatieve resultaat, 
kunnen bewonderen.
DONS-docent(en): Jennifer & Rachelle 

SINGER SONGWRITER
Rood gaat dit blok de Singer Songwriter in zichzelf 
naar boven halen. We gaan verschillende muziek  
leren herkennen en eigen teksten schrijven en zingen. 
Hierbij horen natuurlijk ook wat dansbewegingen!  
Wie weet hebben we na dit blok wel een echte rapper 
of musicalster onder ons. 
DONS-docent(en): Youandi & Zita 

DE RODE ESCAPE ROOM 
Rood zit elke donderdag gevangen… DE GROTE 
ESCAPE ROOM VAN ROOD! Rood gaat de komende 
weken proberen te ontsnappen. Met slimme, creatieve, 
spannende en gewaagde spelletjes wordt er elke week 
een nieuwe escaperoom gebouwd. Ze zullen moeten 
samenwerken om te kunnen ontsnappen. En natuurlijk er 
zelf ook eentje bouwen, wie weet wel voor de ouders…
DONS-docent(en): Eline & Elke

GOUD HET GOUDEN DOEL
Goud gaat kunst maken voor het goede doel: hun 
eigen goede doelen. Want wat wil Goud in ons nieuwe 
DONSlokaal? Andere lampjes? Een specifiek spel? 
Een grote zitzak? Door onze mooie kunst te verkopen 
in door ouders/verzorgers zelf uitgekozen lijstjes,  
halen we geld op en bepaald Goud zelf!
DONS-docent(en): Eugenie & Eva G

VAN ALLES WAT!
Goud vindt dit blok een brief. Deze brief bevat  
spannende opdrachten en puzzels die je uitdagen  
om creatieve oplossing te zoeken. De antwoorden 
leiden naar een geheim recept om je vingers bij  
af te likken. Kortom, voor ieder wat wils.
DONS-docent(en): Esmee J & Jelmer
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