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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

SAP DE AARDWORTEL
Sap de aardwortel heeft Groen en Oranje nodig om  
de natuur klaar te maken voor de herfst. Zo moeten  
de bladeren gekleurd worden en moeten de dieren 
geholpen worden met de voorbereidingen.  
Ondertussen wordt er natuurlijk ook lekker gedanst  
en gezongen. Zijn we op tijd klaar??
DONS-docent(en): Nicoline

GROEN EN ORANJE
BEESTENBOEL
Groen en Oranje gaan als een beest aan de slag.
Er moet veel werk verzet worden om ons eigenste  
beest te maken. Verven, knippen, scheuren, plakken, 
prikken en nog zo wat meer. Wellicht is het beest  
wel beestachtig spannend en geschikt voor  
Halloween “trick or treat” feest!
DONS-docent(en): Eva & Sjoukje

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Verkleden, knutselen, zingen en spelletjes spelen.  
Het kan allemaal op de woensdag! Misschien gaan 
we iets koken, onze eigen stad bouwen, kostuums 
ontwerpen of een uitstapje maken. Op deze langere 
DONSdag is er na de lunch lekker veel tijd om te  
doen waar we zin in hebben!
DONS-docent(en): Myra

GROEN EN ORANJE
DE GELUKSDRAKEN
Wist jij al dat draken geluk brengen? Wij van Groen 
en Oranje gaan op reis naar het verre China, waar  
de geluksdraken vandaan komen. Hoe beweegt een 
draak, is zijn huid zacht of zijn het allemaal schubben? 
Hoe klinkt een draak? En spuwen ze echt vuur?  
Als we terug zijn uit het verre China zullen wij jullie er 
alles over vertellen! 
DONS-docent(en): Diede & Laura

GROEN EN ORANJE
DE GROETEN AAN DROMENLAND
Elke nacht heeft Maartje de heerlijkste dromen.  
Ze zweeft over huizen, bergen en eilanden. Al haar 
knuffels vliegen met haar mee. Maar Bor, haar oudere 
broer, droomt nooit over iets leuks. Kunnen wij hem 
helpen? Naar het prentenboek ‘Doei’van Edward van 
de Vendel en Marije Tolman, gaan wij fantaseren over 
heerlijke dromen en verjagen we de nachtmerries.
DONS-docent(en): Diede

ORANJE

BLAUW DE WONDERLIJKE TUIN VAN ALFIE
Alfie houdt heel erg van buiten spelen, vooral in zijn 
tuin. Hij weet alles van bomen, planten, stenen en 
insecten. Nu is hij zijn gelukssteen kwijtgeraakt in de 
tuin en heeft hij hulp nodig van Blauw om hem terug 
te vinden. Het was voorbij de kastanjeboom, langs de 
bladerbootjes, links bij het gedroogde bladeren  
schilderij en over het stenen paadje. Hopelijk kunnen 
we Alfie helpen zijn gelukssteen terug te vinden!
DONS-docent(en): Diede 

IK HEB ER ZINTUIG IN!
Wat doe je met je oren? Horen! Wat doe je met je  
handen? Voelen! Wat doe je met je neus? Ruiken!  
Wat doe je met je tong? Proeven! Blauw heeft er  
zintuig in! We gaat iedere week experimentjes doen 
met onze zintuigen en ontdekken de wereld op een 
andere manier.
DONS-docent(en): Myra

 MUSEUM TOEN EN NU
OH Nee! Per ongeluk heeft Gea Geschiedenis  
voorwerpen in het museum van Toen en Nu  
stukgemaakt. Ze heeft Blauw gevraagd nieuwe  
voorwerpen te maken die lijken op de oude.  
Zo worden we door te tijd meegenomen en  
ontdekken we de elke week een nieuwe tijd!
DONS-docent(en): Ruben

BLAUW EN PAARS 
MAGIC FRIDAY!
Paars en Blauw gaan in dit blok op zoek naar hun 
eigen toverkachten. In elk mens schuilt wel een fee, 
of misschien wel een tovenaar. Design je eigen cape, 
maak je eigen toverstaf, verzin je eigen spreuken 
en ontdek hoe jij op Magic Friday meester over de 
magische wereld wordt!
DONS-docent(en): Laura

PAARS VREEMDE VOGELS & GEESTEN
Luguber en geestig is een perfecte combinatie om 
mee te gaan griezelen.PAARS gaat je de stuipen op 
het lijf jagen deze herfst! Spannende geluiden,vreemde 
vogels, wat hoor en zie jij allemaal in de schemer? 
Hou je hart maar vast, want het slaat op hol, het  
wordt echt te dol!
DONS-docent(en): Sjoukje

GAME ON!
We duiken in de wereld van gamen. Wat is de  
geschiedenis van gamen? Wat zijn alle verschillende  
aspecten van gamen? Hoe maak je eigenlijk zelf een 
game? Wat heb je daar allemaal voor nodig? Denk maar 
aan een storyline, personages, decor, muziek, levels, gelu-
idseffecten... Paars gaat hun eigen game-story op  
een DONSachtige manier zelf tot leven wekken in het echt. 
Game on! 
DONS-docent(en): Joey & Laura

SAMEN OF ALLEEN?
Samen kun je alles, samen sta je sterk! ontsnap uit de 
de menselijke knoop, bouw bruggen, sta op, vertrouw, 
maak een verjaardag slijm. Doe dit samen, snel en 
zonder je stem te verheffen. Laten we eens kijken wat 
dit Paars gaat brengen dit blok! 
DONS-docent(en): Evelien & Eva

GOUD JONGENS TEGEN DE MEISJES
The battle begins! De eeuwige strijd, wie is er beter? 
De jongens of de meisjes? Elke week krijgt Goud een 
nieuwe challenge; ‘Geen ja, geen nee’, quizvragen, 
koken, samenwerken, uitbeelden, tekenen, toplijstjes, 
Wie ben ik en raadspelletjes. Wie gaan er winnen?  
Dat is de grote vraag van dit spel. 
DONS-docent(en): Evelien

HET GOUDEN KLOKHUIS
Goud gaat op de dinsdag uit op onderzoek! Ze gaan 
namelijk een eigen klokhuis aflevering(en) maken.  
Wat is het onderwerp? Wat moet je daar allemaal  
over weten? Hoe vertel je iets duidelijk aan iemand 
anders? Is er een expert die we kunnen interviewen? 
Welke sketches kunnen we bedenken en spelen bij  
het onderwerp? We verdelen de rollen en gaan van  
onderzoeken naar filmen. Gaat u maar zitten, want 
daar hoor ik de openingstune al van Het Gouden 
Klokhuis!
DONS-docent(en): Diede 

FOLLOW THE LEADER
De één vindt dit leuk, de ander wilt graag dat  
andere doen. Met een grote groep Goud wisselen  
de voorkeuren. Dat is niet erg, dat is juist leuk!  
Elke week is een ander duo uit de groep de baas en 
zal verzinnen welk spel we die week gaan spelen.  
Het duo is verantwoordelijk voor het verzinnen,  
uitleggen en begeleiden van het spel. Welke week 
followen wij een andere leader. 
DONS-docent(en): Liza

SUPRISE SUPRISE
Wat gaan we doen deze vrijdag, wat staat er op het 
programma? Alles is nog een verrassing. Hopelijk 
natuurlijk alleen maar leuke verrassingen.  
Er is maar 1 manier om daarachter te komen…. 
Vrijdag Suprise Dag!
DONS-docent(en): Janne 
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