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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

BRANDWEERMAN SAM HEEFT HULP NODIG!
Er is een brief van brandweerman Sam  
binnengekomen bij de Scholekster, gericht aan Groen 
en Oranje. In deze gekke tijd heeft brandweerman 
Sam alle hulp nodig die hij kan krijgen en via via  
heeft hij gehoord dat Groen en Oranje hem misschien 
wel uit de brand kunnen helpen. Lukt het om echte 
brandweerlieden te worden en Sam te helpen?
DONS-docent(en): Evelien & Lital

POWER V(R)OUWEN! 
Wij zijn een groepje van echte powervrouwen! 
We gaan leren vouwen als echte pro’s, oftewel  
origami. Wij zijn een clubje gezellige dames, maar 
jongens zijn natuurlijk ook van harte welkom.
DONS-docent(en): Janne

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

GO WITH THE FLOW
Taken verdelen, iets maken en tot een gezamenlijk 
eindresultaat komen. Deze keer geen taken maar rollen. 
Eerst bewegen we mee met wat voorhanden is; we 
knippen en plakken verschillende figuren uit tijdschriften. 
Daarna kiezen we een figuurt en spelen het na. Maar 
wat wordt er gezegd? Wordt er geschreeuwd of  
gefluisterd? En waarom heeft die ene zijn hand omhoog? 
Een speelse kennismaking met improvisatietheater. 
DONS-docent(en): Hedwig

GROEN EN ORANJE
SUPERHELDEN!
Wat is een superheld? Hoe kan jij ook een superheld 
zijn? Wat moet je daarvoor kunnen? We gaan kijken 
naar alledaagse helden, hoe wij het kunnen worden 
en eigen superhelden bedenken. Ben je in nood, wees 
niet bang, Groen en Oranje schieten te hulp!
DONS-docent(en): Diede

ORANJE DE NOTENKRAKER VAN TSJAIKOVSKI
Het is winter en bijna kerst, tijd voor een echt  
kerstverhaal. Een verhaal met bekende muziek, een 
notenkraker prins, Clara en de Muizenkoning. 
We gaan ze allemaal leren kennen, met een verhaal, 
muziek, dans en gaan allemaal naar huis met een 
eigen notenkraker. 
DONS-docent(en): Diede & Lars

COMMUNICEREN KUN JE LEREN
Communiceren kan met je woorden en met je lijf.  
Vertel het met een beeld, een geluid of een boos 
gezicht. Oranje gaat het leren.En wat is dat voor  
geheim teken? Misschien kom jij er wel achter tijdens 
de eindpresentatie.
DONS-docent(en): Karlijn & Myra

BLAUW SNOEPJESWINKEL
Met Blauw gaan we onze eigen snoepjeswinkel 
maken! Tijdens de activiteit bouwen we naar een 
snoepjeswinkel toe vol met eigen verzonnen en 
gemaakte snoepjes, reclame (posters en filmpjes), 
ontwerp van de winkel en onderzoek naar wat een 
snoepje een snoepje maakt. Kom maar gauw, kies 
snoep van BLAUW!
DONS-docent(en): Lars 

STOP-MOTION PROJECT
Wij gaan dit blok aan de slag met maken van  
stop-motion video’s. Van het verzinnen van een  
verhaal, het knutselen van decor en het opnemen  
van de sound effecten. 
Alles gaat Blauw zelf bedenken en creëren. 
DONS-docent(en): Liza

 BINNENSTEBUITEN
We zien allemaal de buitenkant van elkaar, maar wat 
speelt er eigenlijk allemaal in de binnenkant van ons 
hoofd af? We duiken er dit blok helemaal in.  
We leren onszelf beter kennen, maar ook elkaar. 
Ondersteboven, achterstevoren, binnenstebuiten.
DONS-docent(en): Janne

BLAUW EN PAARS 
VRIJDAG DINODAG
Rara....
Welk dier legt eieren en hebben we nog nooit levend 
gezien?
Juist ja, de dinosaurus!
Blauw en Paars duiken in de wereld van Jurassic Park. 
Spanning en sensatie... als dat maar goed gaat
DONS-docent(en): Karlijn & Lital

PAARS EEN REIS DOOR DE TIJD
Maak een reis door de tijd
Verhalen gebaseerd op geschiedenis en fantasie 
Van mammoeten uit de ijstijd tot ridders in kastelen 
Paars gaat je wakker schudden
Ben je er klaar voor? 
DONS-docent(en): Karlijn

DUBBEL THEMA! DE SPOORZOEKERS 
EN DE FIJNPROEVERS
Twee thema’s! De helft wordt fijnproever in de keuken,  
de andere schatzoeker. In Amsterdam zijn veel  
schatten verstopt. Van een onbekende kregen we een 
een schatkaart waar informatie op mist. Kunnen we 
die ontcijferen en de schatten vinden? Maar wie iets 
neemt moet ook iets teruggeven. We zetten de traditie 
voort in een eigen bedachte codetaal.
DONS-docent(en): Hedwig, Myra & Suzanne

TERUG IN DE TOEKOMST
Hoe zou het zijn over vijf jaar? Wat ben je dan  
alweer vergeten van nu? We gaan het vastleggen in 
een tijdscapsule. Een doos voor over vijf jaar, waar  
we foto’s, brieven, toekomst tekeningen en nog veel  
meer in gaan stoppen! En dan kan het wachten,  
vergeten en uiteindelijk terug kijken beginnen. 
DONS-docent(en): Diede & Evelien

ROOD ROOD EN GOUD
BIZARRIA DE FILM DEEL 2
Heel Rood en Goud heeft ondertussen een mooie rol, 
de eerste scenes staan al op de film en nu kan het 
echte avontuur beginnen! Zoals jullie weten is Bizarria 
geen gewone school en het begint er ook steeds 
raarder te worden. 
DONS-docent(en): Diede & Myra

ROOD EN GOUD
HEERLIJK SPELEN EN SPREKEN
Rood en Goud gaan op dinsdag met verschillende 
dingen aan de slag. Elke week zal er gewerkt worden 
aan een echt podcast, de allereerste DONS podcast. 
Maar dat niet alleen, ook zullen er veel spellen gedaan 
worden in de theaterzaal. Want je bent nooit te oud 
om te spelen!
DONS-docent(en): Berend Jan & Karlijn 

ROOD EN GOUD
REUZE VEEL WORKSHOPKEUZE
De ene helft van de groep gaat bij Liza aan de slag  
met het naspelen van filmscènes. We zullen deze 
beelden naast het origineel leggen en dan zul je zien 
wat voor goede acteurs en actrices er in deze groep 
zitten. En de andere helft zal gaan zweten, heel veel 
zweten. Maar ook sterk en fit worden, want wij gaan 
bootcampen! Elke donderdag een handdoek en een 
flesje water mee, gymkleren aan en gaan.
DONS-docent(en): Lital & Liza

ROOD EN GOUD
VRIJMIBO
Wij bij DONS houden wel van een feestje! Daarom 
gaan wij op vrijdag samen met Rood en Goud een 
goede party organiseren. En wie weet wordt 
er wel iets lekkers klaargemaakt voor 
de ouders die komen halen... 
DONS-docent(en): Janne 
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