
ACTIVITEITENPROGRAMMA  DONS 1

MAANDAG
GROEN 
GRIEZELS
Brrr… Groen gaat dit blok lekker griezelen.  
Harige griezels. Plakkerige griezels. Slome 
griezels. Alle soorten griezels komen 
voorbij! Na dit blok weet Groen alles over 
monsters, misbaksels en ander gespuis!
DONS-docent(en): Suzie & Veerle

GEEL 
DE KAT VAN OME WILLEM
De kat van Ome Willem is op reis  
geweest. Naar Frankrijk. Naar Parijs.  
Met groep Geel gaan wij hem achterna  
en ontdekken alles van de Franse taal  
tot de Franse keuken. Na dit blok spreken 
de kinderen enkel Frans. Best handig  
voor aanstaande zomervakantie.
DONS-docent(en): Tjerry
ORANJE
KABOUTERS
Wouter Kabouter was door zijn kabouter-
vrienden op reis gestuurd om eens even 
stiekem een kijkje te nemen bij DONS. 
Maar onderweg is hij opeens heel  
groot geworden en kan hij niet meer 
onopvallend doen. Wouter neemt Oranje 
mee in de wereld van kabouters. Hoe  
zien ze eruit? Hoe praten ze? Wat doen 
ze eigenlijk de hele dag? En hoe ziet de 
wereld eruit als je heeeeel klein bent? 
DONS-docent(en): Evert & Joska

BLAUW 
SOUNDSCAPE
Met boomwhackers geluid maken en  
dit vervolgens in een ritme weten te  
componeren tot een ware geluidsbeleving. 
Daarbij een visueel spektakel van kleuren  
die voorbij bewegen, dat is waar Blauw  
zich helemaal in mee laat voeren. 
DONS-docent(en): Nienke B & Sjoukje

PAARS 
HET OUDE EGYPTE
Als er ineens een mummie uit de lucht 
komt vallen, rest Paars maar één taak: 
het bouwen van een echte Egyptische 
graftombe met hiërogliefen en alle egards 
voor Farao Toetmoesmamoet III. We  
duiken dit blok in de mysterieuze wereld 
van het oude Egypte. Ga je mee? 
DONS-docent(en): Jelle

ROOD 
MIJN PERSPECTIEF.
Wat valt de kinderen uit groep Rood op? 

GEEL 
DE GELE GENIEËN  
Wijsheid komt met de jaren? Ben je mal, 
groep Geel bezit het al! Heb je een  
probleem, vraag je je iets af, weet je niet 
hoe je iets aan moet pakken? Schrijf  
ons en wij voorzien je iedere week van 
antwoorden en advies!
DONS-docent(en): Eva & Janske 

ORANJE
INSECTENHOTEL
De temperatuur wordt weer aangenamer 
buiten. De natuur ontwaakt langzaam 
weer uit haar winterslaap. Ook de insecten 
komen weer tevoorschijn. Hoe hoger de 
temperatuur hoe meer insecten we zien. 
Oranje gaat naar het hotel van de insecten 
om te ontdekken hoe zij leven.
DONS-docent(en): Sayonara & Younes

BLAUW 
MAAR DAT KUNNEN WIJ OOK!
Een bekende uitspraak van DONS- 
kinderen is: maar juf, dat kunnen wij ook 
hoor! Nou, dat gaan we dit blok eens even 
uitzoeken. Want is schilderen als Picasso, 
beeldhouwen als Rodin of tekenen als 
Rembrandt nou moeilijk of makkelijk voor 
die kinderen van Blauw? 
DONS-docent(en): Carlijn & Wies

DINSDAG
GROEN 
IK GA OP REIS EN  
IK NEEM MEE...
Groen gaat zich dit blok voorbereiden op 
de zomervakantie! Wat heb je allemaal 
nodig, wat kun je echt niet missen en  
past het allemaal wel in de koffer? Groep 
Groen zoekt dit voor je uit!
DONS-docent(en): Jamila & Leonie

Hoe zien zij de wereld? Dit blok gaat 
groep Rood op pad met wisselende  
thema’s, maar een terugkerende  
camera. Nieuwsgierig naar hun  
perspectief? Bezoek onze expositie!
DONS-docent(en): Janske

GOUD 
ALLE BALLEN VERZAMELEN!
De gymzaal is dé plek voor groep Goud, 
maar kennen ze daar eigenlijk alle  
verschillende soorten balsporten wel?  
Ooit gedacht aan Hoepelbal, Volleybal, 
Korfbal, Chaosbal, Knotsdoelbal of  
Jagerbal? De vraag is: wordt groep  
Goud het Dreamteam van de balsport? 
DONS-docent(en): Carlijn
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DONDERDAG
GROEN
Gigantisch veel groen is er op de wereld 
als je om je heen kijkt! De kleur groen 
heeft het. Wij gaan kijken, knutselen,  
kliederen en kletsen over alles wat  
groen is, of groen zou moeten zijn,  
of groen kan worden. 

Dat is wat wij, Groen, dit blok doen!
DONS-docent(en): Sjoukje

GEEL
GANZENGAT
DONS wordt dit blok omgetoverd tot 
Ganzengat, het carnavalsdorp van  
Gerdien. Arme Gerdien, want na  
een vaasje limonade, heeft ze haar  
carnavalsstoet nooit meer gezien.
DONS-docent(en): Nienke B & Yalan

ORANJE 
HET RECHT MET  
RECHTER SPECHT
Rechter Specht zit met de handen in het  
haar. Hij kan toch niet in z’n eentje al 
die boeven en schurken naar ‘t gevang 
sturen? Misschien kunnen de kinderen 
van Oranje hem helpen door echte  
rechters en advocaten te worden.  
Maar hoe spreek je eigenlijk recht?  
En hoe gaat een rechtszaak? En recht… 
wat is dat eigenlijk? 
DONS-docent(en): Jelle & Nilay

BLAUW 
MISTER BEAN
Groep Blauw gaat dit blok kennismaken 
met Mister Bean. Wie kent hem al? Hoe 
beweegt en praat hij? Praat hij eigenlijk 
wel? Wat is het precies voor man en  
wat maakt hem zo grappig? Is hij de 
allergrappigste of kunnen wij dat beter? 
Kortom, wij gaan Mister Bean uitvoerig 
analyseren, imiteren en misschien kan hij 
zelfs nog wel wat van ons leren!
DONS-docent(en): Jamila & Nadia

PAARS 
SALVADOR DALI 
Wij gaan op ontdekkingsreis door de  
gekke surrealistische wereld van  
beroemde |kunstenaar Salvador Dali. 
Waar zit onze eigen gekte? Wat kunnen 
we zien als we door de ogen van Dali  

DINSDAG
PAARS 
KLIEDERBOEL 
Het wordt een kliederboel bij Paars. We 
gaan aan de slag met allerlei materiaal en 
op de meest gekke manieren! Krijten terwijl 
je op een skateboard ligt, tekenen met je 
voeten, schilderen met chocoladepasta en 
pindakaas, we gaan helemaal los! 
DONS-docent(en): Sjoukje & Joska

ROOD
DE ROCKY HORROR  
KINDERSHOW
Rocky komt langs om de kinderen van 
Rood te verleiden tot het spelen van de 
“Rocky Horror Kindershow” (de meest 
kindonvriendelijke show ter wereld). Gaat 
Rood deze weddenschap aan? Er valt 
veel te winnen, maar ook zeker veel te 
verliezen…….misschien zelfs wel…. je 
eigen leven. WHAAAAA GNAGNAGNA!!!! 
DONS-docent(en): Evert & Jelle

GOUD 
DONS MUSIC FACTORY
Raps schrijven, een beat maken en  
dansen. Goud maakt zijn eigen videoclip 
met alle vette dingen die daarbij horen!
DONS-docent(en): Daniel & Nienke J

WOENSDAG
ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op woensdag breken we de week en 
wordt alles uit de kast getrokken! Niks is 
te gek op de Woensdag! Eerst lunchen 
we lekker samen en daarna is er volop tijd 
om buiten van het zonnetje te genieten, 
binnen spelletjes te spelen, toneelstukken 
te maken, te knutselen of gewoon lekker 
te chillen…
DONS-docent(en): Evert & Nilay
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naar onze eigen wereld kijken?  
DONS-docent(en): Dicky & Veerle

ROOD
IN EN OM HET CIRCUS
Het Circus? Ja, het Circus! Groep Rood 
gaat lekker even de Clown uithangen dit 
blok. Leren jongleren en onze eigen acroba- 
ten acts ontwikkelen! Jawel, dit wordt feest!
DONS-docent(en): Malwina & Tim

GOUD 
MET JE OGEN DICHT...
Goud gaat dit blok de handen en ogen 
gebruiken. Maar op een andere manier 
dan ze gewend zijn. Iets natekenen terwijl 
je niet naar je papier mag kijken, je eigen 
bal stuiterende houden en beschermen, 
terwijl je de bal van de ander probeert weg 
te tikken. Met dit soort gecombineerde 
coördinatie-oefeningen, waarbij we ook 
nog moeten samenwerken, gaan wij 
onszelf uitdagen en kijken of we meer uit 
onze tien vingers en twee ogen kunnen 
halen dan we tot nu toe hebben gedaan. 
DONS-docent(en): Joska & Lodi

VRIJDAG

ALLE GROEPEN
VRIJDAG CHILLDAG
Op vrijdag weet je nooit precies wat er 
nou gaat gebeuren… School is voorbij 
en het weekend is eigenlijk al begonnen, 
dus we willen echt niks meer moeten! 
Tekeningen maken, chillen in de zitzak, 
of een potje voetballen. Even een ducky 
lezen, of een toneelstuk opvoeren, we 
doen lekker wat we leuk vinden. Alleen, 
of met elkaar, bouwen we een feestje.  
De vrijdag is hartstikke relaxed!
DONS-docent(en): Lodi, Nadia,  
Nilay  & Sayonara
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