
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

SPROOKJESBOS
Hans en Grietje, sneeuwwitje, doornroosje, ze komen 
allemaal voorbij dit blok! Groen en Oranje dansen,  
tekenen en spelen tijdens een magische wandeling 
door het sprookjesbos.
DONS-docent(en): Sayonara & Suzie

 

DE FAMILIE VAN RUPSJE NOOITGENOEG
Groen maakt deze periode kennis met Rupsje  
Nooitgenoeg en zijn familie. Heeft hij die dan?  
Jazeker! Het is een bonte verzameling rupsen, met 
allen hun eigen hobby. Van eten, puzzelen, dansen,  
glijbaansjezen tot boomknuffelen.  
Een dolle rupsenboel!
DONS-docent(en): Cindy & Cyrelle

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op woensdag vangen we op op de Dongeschool.  
We breken de week en alles wordt uit de kast  
getrokken! Niks is te gek op de WONSdag! 

Eerst lunchen we lekker samen en daarna is er volop 
tijd om buiten te genieten van het zonnetje, binnen 
spelletjes te spelen, toneelstukken te maken, te  
knutselen of gewoon lekker te chillen…
DONS-docent(en): Evert & Nilay

DE GROENE SPRIETEN BENDE 
Het is bijna voorjaar, en dus is het tijd voor de Groene 
sprieten bende om te verzamelen! We spelen en 
knutselen groen. We gaan zelfs proeven hoe groen 
nu eigenlijk smaakt.. We gaan op zoek naar waar de 
eerste voorjaarsbloemetjes zich verstopt hebben. Die 
zullen vast tevoorschijn komen als we voor ze zingen.
DONS-docent(en): Lital & Myra

ORANJE DE RUIMTE IN...
Pakken aan. Helmen op. 3,2,1 Take off! Oranje vliegt 
de ruimte in. In het oneindige heelal gaan ze op ont-
dekkingstocht. Naar de maan en daar voorbij. Wat en 
wie zullen zij tegenkomen? Komt dat zien tijdens de 
presentaties.
DONS-docent(en): Tjerry

CIRCUS
Dames en heren, hooggeëerd publiek, stilte in het  
circus even geen muziek. Dit blok komt het circus 
langs bij Oranje. Jongleren, bewegen, balanceren.  
We gaan het allemaal leren!
DONS-docent(en): Lotte

BLAUW SMURFENPRETPARK
Een vierkant, een parallellogram, een middelgrote  
driehoek, twee kleine driehoeken en twee grote 
driehoeken. Na dit blok kan Blauw hier van alles van 
maken, zoals dieren en huizen. Maar alle puzzelstukjes 
moeten wel steeds gebruikt worden! Ons creatief 
inzicht en samenwerkingsvermogen wordt uitgedaagd 
met deze eeuwenoude Chinese puzzel.
DONS-docent(en): Michel

HET KLOKHUIS À LA DONS
Alle kinderen van Blauw kennen het programma  
‘Het klokhuis’ wel. Ze leren er van alles: over 
zwaartekracht, tulpen of lollies of de schoenmaker. 
Maar waar weten zij nou alles van? Waar kunnen zij 
zelf wel een afleveringetje over maken? 
DONS-docent(en): Suzie

DIEP IN DE ZEE
Met een duikboot duiken wij naar ongekende  
diepte. Blauw dompelt zich onder in het land van  
de vissen. Samen zullen zij diepzeeavonturen beleven 
en ontmoeten wij allerlei zeedieren. Blub blub blub.
DONS-docent(en): Tjerry

PAARS IVANHOE
We zijn Ivanhoe kwijt. Niemand heeft hem voor het 
laatst gezien. Ivanhoe is een slappere ridder. Hij is vaak 
zwak, ziek en misselijk, maar nu is hij ook nog zoek. 
Samen met ridder Monty en ridder Python gaan we 
hem zoeken. 
DONS-docent(en): Lital & Younes

ACROGYM
Dit blok zijn de kinderen van Paars in de gymzaal  
te vinden. Bewegen, spelletjes, gym, balanceren, 
samenwerken, stapelen, kracht, klimmen en vooral 
heel veel plezier! Samen bouwen we met ons zelf  
en verkennen we onze fysieke grenzen.
DONS-docent(en): Lotte & Marthe

WEERGODEN
We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. 
Maar wie zijn dat nou eigenlijk? En hoe houden we  
ze te vriend? Daar waar het KNMI ophoudt, zoekt 
Paars verder naar het mysterie rondom het weer.
DONS-docent(en): Michel & Suzie

ROOD ROOD EN GOUD
DONS SHOWWORSTELEN
Echt worstelen is voor watjes, wij doen het voor de 
show! De dikke matten in de gymzaal vormen  
komend blok een arena voor de meest bloeddorstige 
gladiatoren van deze tijd: de show-worstelaars! Dus 
iedereen in glitterpak en ego-trippend op zijn eigen 
personage! De ijzervreter tegen De sloophamer!  
Wie wil dat nou niet zien? Disclaimer: Deze jongens  
en meisjes zijn getrainde worstelaars, probeer hun 
stunts niet thuis! 
DONS-docent(en): Lotte & Tjerry

DINSDAG CHALLENGE DAG
Elke dinsdag tikt de klok van Rood, ze hebben tot 
17.15 om de challenge van de dag te behalen.  
Wat zal het worden, wat moeten ze oplossen en  
hoe gaan ze dat doen? Alle zintuigen zullen aan  
bod komen. Gaat het Rood lukken om elke dinsdag  
de race tegen de klok te winnen?
DONS-docent(en): Achsa & Lital

  VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN
We hebben allemaal wel eens The voice of Holland 
gezien. Wij gaan onderzoeken wat er allemaal bij een 
live act komt kijken. Je hebt de artiest, camera’s, 
lichten, dansers, publiek en noem maar op. Wie weet 
hebben wij wel een rising star in de groep zitten...
DONS-docent(en): Liza

ALLE GROEPEN
REUZE VEEL KEUZE
Op vrijdag mag je elke week opnieuw kiezen wat  
je wilt gaan doen. Wil je knutselen, een heerlijk spel 
spelen in de gymzaal of op het schoolplein of  
misschien wil je rustig even bijkomen van de week  
met een boekje in een hoekje? 
Op vrijdag is er Reuze veel Keuze!
DONS-docent(en): Hagar & Lital 

GOUD DE VOORLEESVADER
“Dag allemaal, wat fijn dat je er bent…” Goud laat  
zich inspireren door de serie De Luizenmoeder.  
We schrijven ons eigen script over ouders, meesters 
en juffen en spelen ze zelf. De Scholekster dient als 
het perfecte decor. Het blok sluiten we af met gefilmde 
afleveringen van onze eigen serie: De voorleesvader.
DONS-docent(en): Liza & Michel 

KEUZECURSUS: KNUFFELDIEREN VS MA-
QUETTES 
Juffrouw Sayo blijkt naast te kunnen dansen ook een 
knuffeldieren expert. Met naald en draad tovert ze 
in een handomdraai fantastische mooie schepsels. 
Meester Evert blijkt een bouw-bikkel en maakt in een 
handomdraai fantastische maquettes. Keuzestress 
voor Goud!
DONS-docent(en): Evert & Sayonara
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 BETSY BOUWMEESTER
De School kan wel wat hulp gebruiken bij deze  
verbouwing. Gelukkig is daar Betsy Bouwmeester  
en bouwen is het liefste wat ze doet! Ze vraagt  
Groen en Oranje om hulp en geeft ze heuse bouw 
training. Wat komt er allemaal bij kijken als je  
gaat bouwen en wat doet die sok eigenlijk in de  
gereedschapskist?
DONS-docent(en): Lieke & Myra

DIERENVERHALEN
‘Ik wou dat ik jou was, eekhoorn’, zei de rups.  
‘Mij?’ vroeg de eekhoorn verbaasd. ‘Ja,’ zei de rups 
‘dat lijkt me heerlijk’. Groep Groen duikt op dinsdag in  
de dierenverhalen van Toon Tellegen. Al spelend 
onderzoeken ze thema’s rondom dieren en “jezelf zijn”.
DONS-docent(en): Cyrelle

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op woensdag vangen we op op de Dongeschool.  
We breken de week en alles wordt uit de kast  
getrokken! Niks is te gek op de WONSdag! 

Eerst lunchen we lekker samen en daarna is er volop 
tijd om buiten te genieten van het zonnetje, binnen 
spelletjes te spelen, toneelstukken te maken, te  
knutselen of gewoon lekker te chillen…
DONS-docent(en): Evert & Nilay

MAKING THE BAND
We hebben dit blok een speciaal blok want we gaan 
samen met Oranje aan de slag! Samen met Oranje  
gaan we een gigantische band maken! Dat wordt  
klappen met de handen, stampen met de voeten, en 
schudden met de heupen. Alle muziekstijlen komen 
langs; van rap tot opera, van rock ‘n roll tot schlager-
muziek, van jazz tot black metal! Wij kunnen niet  
wachten om te beginnen! Rock on!!!
DONS-docent(en): Evert 

ORANJE ORANJE WEET RAAD
Heb je een zere keel of een hardnekkige vlek op je 
broek? Heb je ruzie met je beste vriend of wil je je oma 
eens flink verrassen? Wil je een nieuwe look waarmee 
je indruk maakt, maar weet je niet hoe? Heb je last van 
nachtmerries? Bakken je pannenkoeken altijd aan? 
Heb je een muizenplaag? Kom je altijd te laat? Vraag 
Oranje om advies! Want ORANJE WEET RAAD!
DONS-docent(en): Janne & Suzie

MAKING THE BAND
We hebben dit blok een speciaal blok want we gaan  
met Groen aan de slag! Samen met de Groentjes gaan 
we een gigantische band maken! Dat wordt klappen 
met de handen, stampen met de voeten, en schudden 
met de heupen. Alle muziekstijlen komen langs; van 
rap tot opera, van rock ‘n roll tot schlagermuziek, van 
jazz tot black metal! Wij kunnen niet wachten om te 
beginnen! Rock on!!!
DONS-docent(en): Liza & Steven

BLAUW SMURFENPRETPARK
Ook onze kleine vrienden vervelen zich wel eens,  
maar gelukkig is daar Blauw om de smurfen te  
vermaken! Aan het eind van dit blok zal elke smurf 
gillend de achtbaan uitkomen en zich misselijk eten  
bij de snoepkraam. Dit smurfenpretpark kan niet  
anders dan een grote hit worden. 
DONS-docent(en): Lital & Liza

COMPONISTENCAFÉ
Elke week staat er een andere componist centraal. 
Hun muziek bepaalt hoe en wat we eten en drinken. 
Maar vooral leidt de muziek ons bij toneelspelen, 
dansen, tekenen en misschien wel meer. Wat maakt 
muziek bij je los en wanneer vind je het mooi? 
DONS-docent(en): Hedwig & Michel

RICHIE CIJKEL
Blauwtjes opgelet! Wisten jullie al dat Richie Cijkel het 
gebouw heeft betreden? Hij weet met rommel wel 
raad! Wisten jullie dat hij van rotzooi goud kan maken 
en van puin iets splinternieuws? Hij is een echte  
recycle koning en komt ons inspireren om mooie  
dingen te maken. Misschien krijgen we ook nog 
bezoek van onze oude bekende en Richie’s goede 
vriend Meneer van der Zooi. Spannend!
DONS-docent(en): Daniël & Myra

PAARS WILD WILD WEST
Paars gaat op ontdekkingsreis. Na maanden op een 
zeilschip belanden ze in het Amerika van 1865. Op een 
paard ontdekken ze nieuwe stukken land. Hoe is het 
om in de wildernis te overleven? Op plekken te komen 
waar niemand ooit eerder is geweest? En niet te weten 
wat je tegen gaat komen? Waar er nog geen wetten en 
regels zijn? U ziet het verslag van ons avontuur tijdens 
de presentaties!
DONS-docent(en): Tjerry

DILEMMA OP DINSDAG
Dilemma: het moeten kiezen tussen twee mogelijk- 
heden die allebei hun nadelen hebben. Paars krijgt  
het zwaar de komende dinsdagen. Elke week  
wachten er weer moeilijke vraagstukken op ze.  
Geheel geïnspireerd op het populaire spel Dilemma  
op dinsdag zullen ze hun eigen dilemma’s verzinnen  
en aan het publiek voorleggen.
DONS-docent(en): Lital & Tjerry

ONTWERP JE DROOMPARK
Als de Scholekster binnen weer af en netjes is, gaat 
het schoolplein op de schop. Er komt meer groen. 
Wanneer wordt een plein een park? Hoe ontwerp je 
een park? Wat moet je hiervoor weten? We werken  
toe naar maquettes van onze eigen droomparken.
DONS-docent(en): Michel & Suzie

ROOD ROOD EN GOUD
EXPEDITIE HEALTH
Expeditie Robinson kennen wij zo onderhand nou  
wel… Zet je schrap voor: Expeditie Health. Onze  
Health Coaches Sayonara en Janne nemen Rood &  
Goud mee op gezondheidstour. Hoe is onze balans? 
Zijn de yogaskills een beetje aan? Wie durft rauwe 
bloemkool te eten en wie kan er het langst op  
1 been staan? Wie wordt de winnaar dit seizoen van 
Expeditie Health?
DONS-docent(en): Janne & Sayonara

DOOLHOF
Wat Rood wil? Graag bouwen en verbouwen.  
Slopen kan ook!, roepen ze. Waar dit idee vandaan 
komt moge duidelijk zijn. 
Met hamers, spijkers en een persoonlijke theatrale 
uitleg wordt een plattegrond van de school gemaakt. 
Of beter gezegd: een doolhof.
DONS-docent(en): Ellen

DE CAMERA LOOPT!
Rood wil dit blok maar één ding: Filmen! Hoe werkt  
een camera, wat is een green screen? Vanuit welke 
hoeken wordt er gefilmd? Hoe werkt dat monteren  
nou eigenlijk? Hoe werken al die effecten? We duiken 
de filmwereld in en gaan aan de slag achter de  
schermen. 
DONS-docent(en): Janne

ALLE GROEPEN
REUZE VEEL KEUZE
Op vrijdag mag je elke week opnieuw kiezen wat  
je wilt gaan doen. Wil je knutselen, een heerlijk spel 
spelen in de gymzaal of op het schoolplein of  
misschien wil je rustig even bijkomen van de week  
met een boekje in een hoekje? 
Op vrijdag is er Reuze veel Keuze!
DONS-docent(en): Lital & Liza

GOUD SLOPEN
‘Pas op, straks gaat het stuk!’ Dat is dit blok precies 
de bedoeling! Goud komt eraan en maken alles kapot. 
Heel precies iets uit elkaar schroeven of losgaan met 
een hamer. Wij ontdekken dagelijkse spullen op een 
hele andere manier. Thuis nog iets liggen wat wij uit 
elkaar mogen slopen? Graag! Maar als je liever zelf  
wil slopen, snappen we dat ook.
DONS-docent(en): Liza & Myra

GRAFFITI 
De school wordt verbouwd en lijkt haast wel op een 
Berlijnse underground club. Haast, want er mist nog 
iets: Graffiti! Goud gaat de bouwvakkers opvrolijken 
en de school pimpen met vette graffiti kunstwerken 
op de houten schotten die de bouwwerkzaamheden 
scheiden van de gangen waar de kids door lopen.  
Dit gaat vet worden! 
DONS-docent(en): Molly & Tjerry

BLOKAFSLUITING!
19 NOVEMBER T/M  

23 NOVEMBER

VAN 17.15 TOT 17.45 
 

BLOK 1
VAN 17 SEPTEMBER  
T/M 23 NOVEMBER


