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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

FINDING BIGFOOT
Dit blok worden Groen en Oranje echte spoorzoekers. 
Wij gaan op zoek naar Bigfoot. Een grote… tja. Wat is 
het eigenlijk? Een aap, een yeti, een verklede man, een 
monster? Wie zal het zeggen?
Groen en Oranje weten het antwoord na dit blok, want 
wij gaan op zoek naar dit mysterieuze wezen.  
Wat kunnen we vinden over Bigfoot? Voetsporen,  
verhalen, misschien is hij wel eens gezien door een 
buurtbewoner. Hoe dan ook… dit wordt een  
ontzettend spannend blok!
DONS-docent(en): Evelien

GROEN EN ORANJE
GROEN EN ORANJE RAKEN IN VORM!
Dit blok gaan Groen en Oranje de wereld van de  
geometrische vormen ontdekken. Vierkanten,  
driehoeken en cirkels. De hele wereld bestaat eruit.  
Zie jij ze om je heen? Kunnen we ze ook samen  
vormen? En wat zouden er mee kunnen maken? 
DONS-docent(en): Janske & Laura

ALLE GROEPEN
WOENSDAG OP DE SCHOLEKSTER
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 GEHEIME MISSIE VAN PETER PAN
Deze donderdag is er iets heel bijzonders aan de 
hand….Peter Pan heeft de hulp van Groen en Oranje 
nodig om de schat van kapitein Haak te verbergen. We 
gaan op reis langs de tweede ster van rechts naar Noo-
itgedachtland en helpen Peter Pan op deze geheime 
missie.
DONS-docent(en): Laura & Liza

GROEN EN ORANJE
GROEN EN ORANJE TREKKEN 
HUN EIGEN PLAN.
Groen en Oranje openen het weekend! 
Het is vrijdag, de schoolweek is bijna voorbij en 
wij zijn klaar met al die serieuze dingen! Wat als we 
zouden mogen doen waar we echt zin in hadden...
wat zou er dan gebeuren….?
DONS-docent(en): Janske

ORANJE

BLAUW DOKTER DORIS
Dokter Doris komt langs dit blok om experimenten  
te doen met huis- tuin- en keuken- materiaal. Zoals  
Dokter Doris zou zeggen: ‘Laten we de wondere 
wereld van de wetenschap samen ontdekken’
DONS-docent(en): Nicoline 

TEKENCLUB 
Bomen, apen, vogels en donut panda’s. Na dit blok is 
er niets uit het dierenrijk dat Blauw NIET kan tekenen. 
Door middel van vele tutorials worden wij pro in  
tekenen en zullen wij de grenzen van potlood, krijt en 
stift opzoeken.
DONS-docent(en): Eva & Myra

 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. De meesten van Blauw kennen 
het verhaal al, maar omdat we vorig jaar het thema 
niet konden afmaken, maken we er dit jaar een extra 
grootse (ballet)voorstelling van!
DONS-docent(en): Diede & Evelien

BLAUW EN PAARS 
CIRCUS DONS SOLEIL
Paars en Blauw gaat dit blok op de vrijdag aan de slag 
met het thema Circus! We maken onze eigen  
Circus Dons Soleil. Ben jij een goede acrobaat? Of 
schuilt er in een clown in jou? Ook een circusdirecteur 
is natuurlijk onmisbaar. We houden alle ballen hoog op 
de vrijdag. Break a leg, its showtime!
DONS-docent(en): Immanuel & Laura 

PAARS SPACEDONS
Klaar voor de lancering? Daar gaan we! Het is tijd  
om verder dan de aarde kijken, wat is daar eigenlijk 
allemaal in de lucht? En wat gebeurt er in het heelal?  
Is er een planeet waar we kunnen landen?  
Of vliegen we een rondje om de maan? Met een kleine 
stap voor Paars maken we een grote stap naar de 
toekomst. Kom aan boord van onze raket en laat het 
aftellen maar beginnen! 
DONS-docent(en): Diede

BEELDIGSPORTIEF, WABLIEF?
Paars gaat sportief en beeldend aan de slag!  
Gaan we een voetbalveld knutselen of zijn we zelf een  
levensgroot tafelvoetbalspel? Timmeren we een  
boomhut of ons eigenste minimuseum in elkaar?  
Paars zit boordevol energie en dat gaat knallen, alle  
kanten op! 
DONS-docent(en): Immanuel & Sjoukje

EEN WERELD IN JE BROEKZAK!
Geleid door waargebeurde verhalen van over heel de 
wereld ontdekken we elke week een nieuwe cultuur en 
een nieuw land. Soms dicht bij huis, soms verder weg. 
Soms duiken we met het verhaal (letterlijk) diep in het 
verleden, soms is het als de dag van gister. Neem je 
paspoort mee, zwembandjes en skibril!
DONS-docent(en): Eva & Ruben

GOUD THEEKRANSJE
Onder het genot van een kopje thee en een knabbel, 
begint het gebabbel. Het theekransje is begonnen en 
daar hoort gefröbel en gepriegel bij. Ow, wat zijn de 
kindertjes blij! Goud maakt geen stampei, maar  
grappige collages en vreemde tekeningen. Wellicht 
gaan ze ook nog wel een heel gek liedje zingen!
DONS-docent(en): Sjoukje

HET GOUDEN KLOKHUIS & DE  
ADVENTSKALENDER
Een vervolg op het vorige thema, Het Gouden 
Klokhuis. Daar hebben we hard gewerkt aan alle 
voorbereidingen voor de opnames van onze eigen 
aflevering. De sketches zijn gerepeteerd, de vragen  
gemaakt, nu is het tijd voor licht, camera en actie! 
Naast de opnames, starten we met iets voor de Kerst. 
We gaan aan de slag om een eigen adventskalender  
te maken. Misschien niet met 23 dagen, maar zeker  
1 om af te tellen naar Kerst of het nieuwe jaar!
DONS-docent(en): Diede 

SPORT
Elke week zal er een andere sport centraal staan.  
Van een potje voetbal, trefbal tot nog niet ontdekte 
sporten. Wat er ook gebeurt Goud komt er fit uit!
DONS-docent(en): Immanuel

SSSSSTTT
Goud gaat op de vrijdagen aan de slag met een  
verrassing, een geheim, iets wat de rest nog niet  
mag horen, zien of weten. 

Dus wij zeggen lekker niets! Kom maar lekker 
kijken op de eindpresentatie!
DONS-docent(en): Diede 
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