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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

COMING SOON...
Groen en Oranje duiken dit blok in de previews, 
trailers, voorfilmpjes en reclames. Want bij een echte 
première van een film wil je wel de totaalervaring. 
We hebben al gemerkt dat Groen en Oranje  
ontzettend goede acteurs zijn en nu is hun kans  
om te shinen in hun eigen films. Want de trailers  
moeten natuurlijk ook nog bedacht worden. Wat  
zal het worden: Frozen 3, Buurvrouw & Buurvrouw  
of een reclame voor de leukste opvang van  
Nederland….DONS! Het kan allemaal en je ziet het 
binnenkort in onze eigen DONS bioscoop. 
DONS-docent(en): Evelien & Karlijn

ONS EIGEN LIED
Een ding is zeker, deze club Groen houdt van zingen 
en springen! Deze talenten gaan wij dan ook zeker 
gebruiken dit blok. Wij gaan namelijk een eigen lied 
maken die we opnemen zodat we er later zelf op 
kunnen dansen.
DONS-docent(en): Liza

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op woensdag nemen we lekker de tijd om te spelen 
en doen we waar we zin in hebben. We racen op 
fietsjes over het schoolplein, bouwen zandkastelen, 
ruimen het plein op. Binnen worden shows opgevoerd, 
reserveringen gedaan door gasten in het restaurant, 
iets geknutseld met zijn allen of gebakken en we 
maken veel grappen.
DONS-docent(en): Marit & Sjoukje

RRRADIO GRRROENLAND
Groen leeft in een eigen wereld en doet ongehoord 
verslag van wat er zich daar afspeelt.
DONS-docent(en): Hedwig

GROEN EN ORANJE
FEESTKALENDER
DONS heeft voor Groen en Oranje op de vrijdag een 
belangrijke taak, we gaan de feestkalender maken! 
Elke maand een ander thema die wij kunstig gaan 
vormgeven, zodat straks alle verjaardagen van  
alle Donsers zullen stralen. Toch handig om te weten 
wanneer het tijd is voor een feestje!
DONS-docent(en): Diede

ORANJE BORSTELPOPPENKAST
Theater maken met afwasborstels, nagellak en 
andere onverwachte materialen. Dit blok ontwikkelen 
we samen een heel schoon verhaal waar werk van 
gemaakt is.
DONS-docent(en): Hedwig & Suzanne

HET GELUKKIGE EILAND
Naar het boek van ‘Het gelukkige eiland’ van Marit 
Tornqvist gaat Oranje mee de zee op, op zoek naar  
het gelukkige eiland. Wat is geluk en wat maakt jou 
gelukkig, daar gaat groep oranje naar op zoek. We 
komen allerlei verschillende eilanden tegen waar we 
even gaan kijken voor we ons eigen gelukkige eiland 
gaan maken. Het wordt een tocht vol avonturen, 
liedjes, spel en gedachten.
DONS-docent(en): Janne & Diede

BLAUW RECLAME
Ready, set, reclame! Zit je net lekker een film te kijken, 
komt er weer reclame tussendoor. Maar wat is  
reclame nu precies? En welke vormen zijn er allemaal?  
En hoe verkoop je iets, of juist helemaal niet?  
Blauw beloofd je reclames waarvan je wilde dat ze  
niet voorbij zouden gaan!
DONS-docent(en): Myra

KASTEEL IN ZICHT!
Wie zien we daar in de verte aankomen op zijn paard? 
Het is ridder Rika, ze is verdwaald. Net was ze nog in 
een bos aan het rijden in de Middeleeuwen en nu rijd 
ze opeens midden in Amsterdam in de 21ste eeuw. 
Gelukkig is daar Blauw die gaat ridder Rika helpen het 
kasteel terug te vinden en ontdekken we alles over 
kastelen en zijn bewoners. 
DONS-docent(en): Diede

 VERRASSINGSBLOK!
Elke week staat er iets anders op het programma. 
Maar toch heeft het allemaal met elkaar te maken. 
Kunnen de kinderen van Blauw raden wat de  
overeenkomst is? Elke week weer spannend wat te 
wachten staat, maar het wordt hoe dan ook  
een feestje:)
DONS-docent(en): Karlijn

BLAUW EN PAARS 
MOT
Van die prachtige nachtdieren die op licht af vliegen
of vind jij ze stiekem eng? Mot is een gevleugeld  
thema van cocoonen tot ruzie...
DONS-docent(en): Hedwig & Karlijn

PAARS DE PREMIÈRE
Maandag staat in het teken van de première van de 
film van Rood en Goud. Maar wat komt er eigenlijk 
allemaal kijken bij een première. Paars weet hier na  
dit blok alles van en zal ervoor zorgen dat de première 
helemaal goed zal verlopen. Dus wees niet bang dat  
je niet weet waar je moet gaan zitten of hoe je aan  
een kaartje komt. Paars zal de gastvrouw/heer en de 
kassa in één zijn! 
DONS-docent(en): Nicoline

ONZE VERHALEN VAN HERCULES
We kennen allemaal Hercules als stoere held, maar 
wist je al dat hij al die stoere dingen moest doen 
omdat hij iets heel ergs had gedaan? Paars duikt in 
de verhalen van Hercules en geeft hieraan hun eigen 
draai. Ze vertellen het in een strip, een prent,  
toneelspel of alleen maar geluid. Paars is straks  
Hercules-expert!
DONS-docent(en): Lars & Myra

GROTE VERHALEN UIT DE KLEINE STAD
Paars gaat een miniatuurstad maken. Iedereen maakt 
zijn eigen onderdeel: een huis, park, zwembad,  
school enz. We verdiepen ons in de verhalen achter 
deze gebouwen. In de eindpresentatie zullen wij de 
stad tot leven brengen door je een rondleiding te 
geven door de straten van deze stad. Elk gebouw zal 
uitgelicht worden en je zult het verhaal hierachter te 
horen krijgen.
DONS-docent(en): Liza & Suzanne

ROOD ROOD EN GOUD
MASTERCLASSES OF LICHT, CAMERA….
ACTIE!
Rood en Goud hebben de keuze tussen masterclasses 
volgen rond het thema ‘de Première’ of een film  
maken voor de première. Na het succes van de serie 
‘De Dertien’ van vorig jaar is het eindelijk weer tijd voor 
Rood en Goud om aan de gang te gaan met acteren 
en film. Onder leiding van Diede gaan ze weer een 
nieuwe film maken en de titel blijft nog even geheim, 
dat ga je zien op de première!
Lars gaat de masterclasses verzorgen, waarbij we 
misschien straks wel stuntmannen en vrouwen  
hebben die een gevecht scène kunnen spelen. 
DONS-docent(en): Diede & Lars

ROOD EN GOUD
GEEF ONS EEN TAS MET INGREDIËNTEN EN 
WE ZIEN WEL WAT WIJ ERMEE DOEN EN 
NATUURLIJK WORDT ER GEPROGRAMMEERD.
Zie titel. 
En oké, het gaat dus om koken en een robot.
DONS-docent(en): Janne, Karlijn & Lital

ROOD EN GOUD
MASTERCLASSES
Zoveel verschillende meningen, stijlen en persoonlijk- 
heden. Hoe kun je ooit een thema vinden wat  
iedereen aanspreekt? 
Gewoon geen thema! Dit blok bieden we Rood en 
Goud korte masterclasses van drie lessen aan. 
Zo kan er gekozen worden voor proefjes & techniek en 
gaan we weer achter de schermen met kap & grime. 
En hoe leuk is het om master te worden in  
zelfverdediging! Er komt dit blok van alles voorbij.
DONS-docent(en): Evelien & Myra

ROOD EN GOUD
SAY HAAI
Rood en Goud gaan op de vrijdag iets speciaals 
maken. Maar het is ook een beetje eng, vandaar dat 
alleen Rood en Goud dit gaan doen. Zij gaan namelijk 
een heuse haai maken. Misschien wordt hij wel 
groter, liever of juist precies zoals de 
haai uit Jaws. Spannend….
DONS-docent(en): Lital 

GOUD

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 - DONS 2

BLOK 1
VAN 17 AUGUSTUS  
TOT 6 NOVEMBER


