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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

JUF JANNE GAAT DE WERELD OVER
Juf Janne gaat met een rugzak de wereld over.  
Maar, ze heeft geen idee waar naartoe! Groen &  
Oranje gaan een heleboel landen bezoeken om haar 
op weg te helpen naar de perfecte bestemming. 
Wat moet zij allemaal inpakken? Heeft zij wel een 
paspoort? In welke landen kun je het lekkerst eten? 
Groen & Oranje zoeken het uit!
DONS-docent(en): Evelien & Janne

GROEN GAAT MET PENSIOEN
Groen mag van hun oude dag gaan genieten op  
dinsdag. Na hard werken wordt het tijd om uit te 
rusten, maar wat ga je doen als je niet meer hoeft te 
werken? Wat doen andere oude mensen eigenlijk  
de hele dag? 
DONS-docent(en): Ruben

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op (w)Onsdag nemen we lekker de tijd om te spelen 
en doen we waar we zin in hebben. 
Een kei groot zandkasteel bouwen of opgaan in een 
zelfgemaakt spel. We gaan op pad naar het park of de 
kinderboerderij, of maken een toneelstukje, daarvan 
wordt iedereen blij!
DONS-docent(en): Ruben & Sjoukje

DE GROETEN!
Groen en Oranje onderzoeken, soms samen soms 
apart, wat het betekent om te groeten. Welke gebaren 
gebruiken we, in welke talen kunnen we Hallo zeggen? 
Wie is de spree met foeten en wat zijn eigenlijk de 
groetjes die je moet doen? In de vorm van taal, theater 
en film groeten we de wereld om ons heen.
DONS-docent(en): Hedwig

ORANJE DINO’S BIJ DONS
Er is een groot ei gevonden in de zandbak! Wat zou 
erin zitten? Oranje gaat op onderzoek uit. Ze leren  
alles over dino’s, want misschien komt het ei wel uit  
en loopt er een dino door de school! Gelukkig weet 
Oranje het op te lossen door alles wat ze hebben 
geleerd en geëxperimenteerd tijdens dit blok.
DONS-docent(en): Vera

DE GROETEN!
Groen en Oranje onderzoeken, soms samen soms 
apart, wat het betekent om te groeten. Welke gebaren 
gebruiken we, in welke talen kunnen we Hallo zeggen? 
Wie is de spree met Foeten, en wat zijn eigenlijk de 
groetjes die je moet doen? In de vorm van taal, theater 
en film groeten we de wereld om ons heen.
DONS-docent(en): Liza

BLAUW IK HEB ER ZINTUIG IN!
Horen, kijken, proeven, voelen en ruiken.  
De 5 zintuigen waar Blauw dit blok mee aan het werk 
gaat. Elke keer zal er een zintuig centraal staan en 
gaan we onderzoeken wat er gebeurd als dat zintuig 
wegvalt of juist heel goed is. Dus schrik niet als je een 
iemand met een blinddoek door de school ziet lopen 
of er ineens een rare lucht ergens vandaan komt. Dat 
hoort allemaal bij het onderzoeken! 
DONS-docent(en): Lital & Myra

OOM AAF VON TURIËR TERUG NAAR BRAZILIË
Twee jaar terug ging Oom Af (de oom van meester 
Tjerry) naar Brazilië om met zijn vliegtuig te stranden 
in het regenwoud. Dit is hetzelfde regenwoud, de 
Amazone, waar nu zoveel om te doen is. Oom Aaf is 
vastbesloten, opnieuw met de hulp van de kinderen 
van Blauw, om iets te doen tegen de branden aldaar. 
Gaat het ze lukken om zijn geliefde regenwoud te 
beschermen? 
DONS-docent(en): Myra & Tjerry

DONS MINIGOLF PARCOURS
Blauw gaat dit blok het principe oorzaak en gevolg 
eens goed bestuderen door middel van bouw- en 
knutselwerk en test dit uit met een bal en stick.  
Dit kan natuurlijk alleen maar door een super gaaf 
DONS minigolf parcours te bouwen! 
DONS-docent(en): Myra & Vera

GROEN, ORANJE, BLAUW EN PAARS
NAILED IT!
Wanneer we de laatste stukken koek hebben  
weggedronken met limonade en klaar zijn om buiten  
te gaan spelen, dan zal er een verrassing zijn. Ergens 
op het schoolplein is een kunstwerk gemaakt door 
Rood en Goud. Deze moeten wij zoeken en zo goed 
mogelijk namaken. Na het juryrapport zullen we weten 
wie dit het beste heeft gedaan.
DONS-docent(en): Janne & LizaPAARS STOP MOTION

Paars gaat eigenhandig ondervinden wat een  
stop-motion-film is en hoe we er zelf een kunnen  
maken door een set te bouwen, gekke beeldende 
grapjes te verzinnen en een verhaallijn te volgen.  
Wat zal er gaan gebeuren in deze stop-motion-film? 
DONS-docent(en): Lotte

WELCOME TO THE JUNGLE
Het beest is los! Paars gaat de jungle in! Met een  
verrekijker en vergrootglas op zak onderzoeken we  
wat dieren allemaal eten, poepen, waar ze slapen en 
hoe ze er eigenlijk van dichtbij uitzien… Freek Vonk  
eat your heart out!
DONS-docent(en): Janne

WAAROM DOE JE ZO MOEILIJK!?
Heerlijk moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Aan 
de hand van “Der Lauf der Dinge” onderzoekt Paars 
het plezier van moeilijk doen en nog moeilijker doen en 
het moeilijkst doen. 
DONS-docent(en): Ruben

ROOD ROOD EN GOUD
READY STEADY RUN & COOK
Rood & Goud gaan dit blok de strijd met elkaar aan. 
Door middel van het spelen van verschillende spellen 
kunnen zij ingrediënten verdienen. Uiteindelijk maken 
we met deze ingrediënten een eigen gerecht. Welk 
gerecht wordt het best beoordeeld door de jury?
DONS-docent(en): Liza & Nicoline

CAVE-ROOD
Rood is de kleur van vuur en woestigheid, deze zullen 
we ons eigen maken door ons in te leven in een  
oermens die leeft in de prehistorie. Van zelf een vuurtje 
leren stoken tot een echte speer maken, oer-brood  
bakken en filosoferen over uitgestorven diersoorten.
Rood gaat op avontuur in het jaar 7500 v.C. 
DONS-docent(en): Liza & Lotte

RESTAURANT ROOD
Rood duikt dit blok in het thema restaurant, in de 
breedste zin van het woord. Serveren, bestellingen 
opnemen, afwassen, menu’s verzinnen en natuurlijk 
koken! Rood zal gedurende dit blok een echt  
sterrenrestaurant opzetten. Zal het ze lukken om alles 
voor elkaar te krijgen? We zullen het zien. Kom jij ook 
een hapje bij ons eten aan het einde van het blok?
DONS-docent(en): Evelien & Lital

ROOD EN GOUD
HET GROTE VOORBEELD
Elke week gaat Rood en Goud tijdens het koek en limo 
moment naar beneden, het schoolplein op. Zij zullen 
hier in het geheim iets gaan bouwen. Een kunstwerk 
op de grond, in de bomen of in de lucht, alles kan. 
Wanneer de andere kinderen klaar zijn met eten en 
naar beneden komen, zullen zij dit kunstwerk moeten 
zoeken en dit zo goed mogelijk na moeten maken. 
DONS-docent(en): Lital GOUD WHO’S THE MAN?! 

Een spel in 4 spannende rondes waarin we elkaars 
iconen leren kennen. Goud kruipt ieder op een eigen 
manier in de huid van deze helden, en vervolgens 
zullen we ze als levensgrote figuren aan het publiek 
presenteren. Kies je voor Annie? Harry Potter?  
Darth Vader? Wie zullen er allemaal voorbij komen? 
DONS-docent(en): Hedwig

GOLDEN TATTOO ARTIST
Het is niet enkel goud dat blinkt, zwarte inkt kan dat 
ook; wel een heel leven lang. Goud gaat zich  
verdiepen in het onuitwisbare werk van een tattoo- 
artist. We nemen een kijkje in de ‘keuken’ van een 
ware ontwerper om geïnspireerd te raken voordat we 
zelf aan de slag gaan met een hand-poke prikpen op 
een sinaasappel.
DONS-docent(en): Janne & Lotte
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