
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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DE ACTIEGROEP
‘Wat willen wij?’ ‘Actie!’ ‘Wàt willen wij?’ ‘ACTIE!’
Groen en Oranje richten een actiegroep op. Waar  
voor en waar tegen weten we nog niet, maar actie zal 
er gevoerd worden! Moet Sinterklaas voor altijd blijven 
of mag nooit meer iemand dood gaan? Wat vinden 
Groen en Oranje belangrijk genoeg om spandoeken 
voor te maken, de straat op te gaan, actie te voeren?. 
DONS-docent(en): Hedwig & Myra

HET KLEURENPALET
Groen gaat dit blok aan de slag met kleuren en  
vormen! Geïnspireerd op de schilderingen van Wassily 
Kandinsky en het tv-programma “Tik Tak” gaan de 
groentjes op een (audio-) visuele ontdekkingstocht. 
Wat gebeurt er als je vormen, kleuren en muziek  
combineert op toneel? Een beweeglijk kleurenpalet! 
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

DE G IS VAN GROEN
In dit blok gaan wij met Groen letters en cijfers  
ontdekken. Welke letters horen er bij jouw naam en  
hoe schrijf je eigenlijk de getallen op die je normaal  
op je hand telt? Iedere week leren wij nieuwe cijfers en 
letters. Want de F is van Feestje en dat gaan wij er dit 
blok van maken!
DONS-docent(en): Janne 

ORANJE WAT DE POT SCHAFT
Oranje blijft deze winter warm door te stampen. Niet 
met de voeten, maar met een stamper. We stampen 
boerenkool, hutspot, bietenstamp, hete bliksem en 
misschien bedenken we zingend onze eigen stamp. 
Eet je een hapje mee? Proeven wat de pot schaft.
DONS-docent(en): Ellen & Michel

MET DE PARTY-BOOT DE WERELD ROND
Iedere week gaan we met Oranje op reis naar een 
ander land. Zo heb je in ieder land andere feesten,  
die nodig gevierd moeten worden! Spaanse of  
Russische dansen, de natuur of juist oude mensen 
vereren en cadeautjes geven en krijgen. Het is  
feest bij Oranje dit blok!
DONS-docent(en): Liza & Molly

BLAUW OOM AAF VON TURIËR OP DE NOORDPOOL
Aaf von Turiër, de oom van Meester Tjerry is weer  
op reis. Na zijn avontuur in de jungle van Brazilië,  
is hij nu op weg naar de Noordpool. Zal het hem  
lukken om deze koude tocht wel tot een goed einde  
te brengen, of zal Blauw hem weer moeten helpen?!
DONS-docent(en): Janne & Tjerry

MIJN SUPERHELD
Superhelden. Die heb je in alle vormen en maten. Spu-
gen ze vuur? Of kunnen ze zichzelf onzichtbaar mak-
en? Alles kan bij Blauw! Stap voor stap gaan wij onze 
eigen superheld maken. Eentje die nog niet bestaat en 
die ons altijd zal beschermen. 
DONS-docent(en): Liza

SCHIMMELLAB
Blauwschimmel kun je eten, ook champignons voelen 
vertrouwd en antibiotica maken je beter. Maar er zijn 
ook schimmels waar je ziek van kunt worden.  
Blauw onderzoekt in dit blok verschillende schimmels. 
Hoe zien die schimmige schimmels er van dichtbij uit 
en waar houden ze van?
DONS-docent(en): Ivana & Michel

PAARS IT’S IN THE GAME
Gamen oftewel spelletjes spelen. Ja, wie doet dat  
tegenwoordig niet? Wat als alle opties open zijn en  
je zelf je eigen game mag bedenken? Naast dat we 
onze eigen game bedenken en maken, gaan we er  
ook zelf in spelen!! Hoe dit eruit komt te zien zie je  
bij de eindpresentatie.
DONS-docent(en): Liza

SELFIE-TIME
Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste 
van het land? Elke ochtend als je in de spiegel kijkt zie 
je jezelf. Ook een foto van jezelf kun je bewonderen  
en met anderen delen. Maar je kan jezelf op nog  
veel meer manieren zien, en laten zien. En Paars gaat 
dat bewijzen! Door middel van verschillende soorten  
‘selfies’ leren we de kinderen van Paars steeds 
beter kennen.
DONS-docent(en): Hedwig & Lital

ROBOT
Robots, ze zijn dichterbij dan je denkt! Wij gaan u 
voorlichting geven over hoe om te gaan met deze 
schepsels van de toekomst. In een handomdraai 
transformeert paars zelf in robots, natuurlijk met  
behulp van wat oude wasmachines radio’s en  
computers. Dus maakt u geen zorgen. BLIEP, 
DONS-docent(en): Evert

ROOD ROOD EN GOUD
IK HOUT ERVAN!
Werken met hout is niet zo makkelijk als het werken 
met papier . Maar dingen die je maakt zijn meestal 
steviger en gaan langer mee. Dit blok gaan we met 
hout, lijm,spijkers en hamers aan de slag om mooie 
kunstwerkjes te maken van hout. Zo kunnen we de 
kerstboom versieren, maar ook mooie dingen voor in 
het huis, de tuin of het balkon maken!
DONS-docent(en): Lital & Sayonara

TRY NOT TO
In dit blok gaat Rood elke week proberen om iets niet 
te doen. Niet lachen, niet huilen, geen ahh zeggen…  
in deze wedstrijd krijgen ze filmpjes te zien die ze  
het vuur aan de schenen zullen leggen. Wie slaagt 
verdiend punten. Volg hun pogingen tijdens de  
dagsluitingen en eindpresentatie. Wie wordt de grote 
try not to… kampioen?!
DONS-docent(en): Tjerry

KAP EN GRIME
Haar en make-up voor theater en film staat achter de 
schermen bekend als kap en grime. Rood zoekt iedere 
week iets nieuws uit. Wat is basis make-up? Hoe doe 
je iemand ouder lijken? Wie kan het stoerste kapsel 
maken en wat doe je eigenlijk met je haar voor je een 
pruik op doet?
DONS-docent(en): Myra

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): Kim, Lital & Liza

GOUD CHECKPOINT DONS
Geïnspireerd op het Zapp programma Checkpoint gaan 
ook wij de uitdaging aan. De jongens en de meisjes  
strijden tegen elkaar om te kijken wie er nou het beste 
zijn in proefjes, testen, wie het beste uithoudingsver-
mogen heeft en wie zijn angsten onder controle kan 
houden? Goud krijgt de verantwoordelijkheid om zelf 
opdrachten te verzinnen, uit te voeren en te begeleiden. 
Wie gaan er winnen? De meisjes of de jongens? 
DONS-docent(en): Janne & Myra

MASTERCHEF 
Wie heeft het in zich om bij Goud dè nieuwe Master-
chef te worden?! Wij zullen de komende weken in  
onze show Goud aan allerlei smakelijke en uitdagende  
tests onderwerpen. De kandidaten zullen streng 
beoordeeld worden op hun creativiteit, flexibiliteit en 
op hun doorzettingsvermogen. Het wordt een bloedige 
strijd waarin er maar één de beste kan zijn….
Wie wordt.. dè nieuwe Masterchef?!!!
DONS-docent(en): Steven & Tjerry

BLOKAFSLUITING!
4 FEBRUARI T/M  

8 FEBRUARI

VAN 17.15 TOT 17.45 
 

BLOK 2
VAN 26 NOVEMBER  
T/M 8 FEBRUARI


