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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN BRANDWEERMAN SAM HEEFT HULP NODIG!

Er is een brief van brandweerman Sam binnengekomen 
bij de Scholekster, gericht aan Groen. 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

ALLES IS GROEN!
Groen is de kleur van lekker fris en nieuw! En dat zijn 
onze kleintjes bij DONS. We gaan op zoek naar alles 
dat groen is en als echte ontdekkingsreizigers zoeken 
we tot op het bot uit waarom iets groen is en wat wij 
ermee kunnen… Zie jij al iets groens?
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 klimmen en 
klauteren op 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): Lital & Myra

CIRKEL VIERKANT DRIEHOEK
De naam zegt het al: we duiken de wereld van vormen 
in. Als je om je heen kijkt heeft alles wel een vorm.  
Is het een cirkel? Vierkant? Driehoek? Goed om je 
heen kijken! Wat kun je met vormen? En kun je van 
een driehoek ook een vierkant maken?  
Allemaal raadsels waar we dit blok mee aan de  
slag gaan!
DONS-docent(en): Janne

GROEN EN ORANJE
AAN DE AMSTERDAMSE GRACHTEN
Welkom in Amsterdam! De stad waarin wij leven. 
Helaas door de lockdown is het niet meer het  
Amsterdam zoals wij dat kennen. Wij gaan daar wel 
even wat aan doen! Want bij DONS bruist Amsterdam. 
We gaan even terug naar vroeger. 
Een harinkie happen op de markt, tulpen halen voor 
je moeder en natuurlijk een dubbeltje gooien in het 
centenbakkie van de orgelman.
DONS-docent(en): JanneORANJE STEMPELEN, STAMPEN EN RAMPETAMPEN

Stempelen, stampen en rampetampen. Wat kunnen 
we allemaal afdrukken en hoe kunnen we onze dag en 
onze omgeving hier mee opsmukken. Gaat ons dit nog 
lukken, dit laatste blok? Oranje zorgt voor FRANJE!
DONS-docent(en):  Ruben & Sjoukje

DE BALLENBAK
Grabbelen, graaien en spelen. Elke week zullen we  
de ballenbak erbij halen. En de ballenbak zal zeggen 
welk spel we die dag gaan spelen. Wordt en een 
groene, oranje, blauwe of rode bal gepakt?  
Wie zal het zeggen... Oranje zal alle spelletjes weer 
leren aan alle andere kinderen bij dagsluiting, zodat  
we allemaal samen kunnen spelen!
DONS-docent(en): Lital & Sjoukje

SUPERHELDEN
Wie zijn onze superhelden en waar zijn zij allemaal  
toe in staat? Dat gaan wij bedenken! Zullen deze  
superhelden tegen elkaar strijden? Of wat gebeurt  
er als we alle krachten bundelen? 
We gaan op onderzoek.
DONS-docent(en): Evelien & Liza

BLAUW SNOEPJESWINKEL / COMMERCIAL
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): Karlijn 

SCHADUWTHEATER
Wij gaan dit blok aan de slag met maken van  
schaduwtheater. Van het verzinnen van een verhaal, 
het knutselen van decor en het bedenken van een 
script. Alles gaat Blauw zelf bedenken en creëren. 
DONS-docent(en): Karlijn

 BINNENSTEBUITEN
We duiken naar binnen en naar buiten en verenigen 
deze werelden met elkaar. Wat speelt er eigenlijk 
allemaal in de binnenkant van ons hoofd af? Maar we 
gaan ook buiten op avontuur. We gaan filosoferen, 
ontdekken, puzzels / raadsels maken en kraken. 
DONS-docent(en): Karlijn

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): Diede & Karlijn

PAARS HET GROTE MINIRESTAURANT
Er wordt door Paars een heus restaurant gemaakt! 
Helaas kunnen wij er niet eten, maar we kunnen er 
wel van genieten. Met behulp van lego, klei en andere 
knutselmaterialen wordt het helemaal in elkaar gezet.
DONS-docent(en): Nicoline

DUBBEL THEMA! DE SPOORZOEKERS EN  
DE FIJNPROEVERS
Fijnproevers in de keuken en schatzoekers. In Amsterdam 
zijn veel schatten verstopt. Van een onbekende man 
kregen we een een schatkaart waar informatie op mist. 
Kan Paars dat ontcijferen en de schatten vinden? Maar 
wie iets neemt moet ook iets teruggeven. We zetten de 
traditie voort in een eigen bedachte codetaal, voor de 
volgende spoorzoekers te ontcijferen. 
DONS-docent(en): Myra & Meke

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 & Myra

ROOD ROOD EN GOUD
BIZARRIA DE FILM DEEL 2
Heel Rood en Goud heeft ondertussen een mooie rol, 
de eerste scènes 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. We filmen tot aan de zomer, want 
die tijd kunnen we goed gebruiken. 
DONS-docent(en): Diede

ROOD EN GOUD
BIZARRIA DE FILM DEEL 2 
Rood en Goud is op dinsdag bijna dezelfde groep, 
als op de maandag. We hebben nog wat filmwerk in 
te halen om de film klaar te krijgen voor de vakantie, 
dus op de dinsdag gaan we ook verder werken aan 
Bizarria, de bizarre school. Zo krijgt Bizarria er nog wat 
extra “vreemde” personages bij. 
DONS-docent(en): Diede 

ROOD EN GOUD
REUZE VEEL WORKSHOPKEUZE
De ene helft van de groep gaat bij Laura aan de slag 
met van alles en nog wat. Elke week zal er een nieuw 
thema centraal staan. Van het maken van een korte 
film, tot het pimpen van een fiets.. 
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): Laura & Lital

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): Lital 
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