BLOK 4

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022 - DONS 2
Maandag
GROEN GROEN EN ORANJE
PETER EN DE WOLF
Eend, vogeltje, kat, grootvader, en tenslotte Peter en
de Wolf. Lukt het ons te horen welke van deze figuren
eraan komt? Door allerlei activiteiten rondom het door
Frank Groothof vertelde Peter en de Wolf leren wij het
hele verhaal!
DONS-docent(en): Daan & Lieke

ORANJE

Dinsdag
KUNST KIJK KRING
“Zie jij dat ook?” “Waarom zou dat zo zijn?” Groen
gaat kijken, associëren en interpreteren om een
kunstzinnige wereld ontdekken.
DONS-docent(en): Ruben

Woensdag
ALLE GROEPEN

Donderdag

CIRCUS DONS
Help! Donna Directeur heeft al sinds ze een klein meisje
was een droom; in het circus werken. Ze zou dolgraag
DE LIJST
haar eigen circus oprichten, maar ze heeft nog geen
Woensdag is een heerlijk dagje met veel tijd en ruimte
artiesten. Ze hoopt dat Groen haar kan helpen. Wie
voor spel. Lekker tekenen, spelletjes spelen, verkleden
weet zijn zij wel echte circus talenten! Iedere week zullen
of verstoppertje door de school. Kom maar op met
we een act voorbereiden, zoals clowns, acrobaten,
je ideeën! Ook hebben we een nieuwe Lijst gemaakt.
tijgers en nog veel meer. En hopelijk kan Donna
Iedereen mocht één ding kiezen om op de Lijst zetten.
Directeur haar eigen circus show presenteren tijdens de
Wat zou jij ècht willen doen?. We kijken onder andere
eindpresentatie met de kinderen van Groen als echte
uit naar waterdag, lachtherapie, karaoke zingen en een
circusartiesten! Hooggeëerd publiek, komt dat zien!
heuse modeshow.
DONS-docent(en): Evelien
DONS-docent(en): Myra

Vrijdag
GROEN EN ORANJE

VAN 18 APRIL TOT
EN MET 15 JULI

DONS IN DE JUNGLE
Groen en Oranje, dit blok wordt wel heel spannend…
Een jongetje genaamd Mowgli leeft in de jungle en wil
er niet meer uit. Maar hoort Mowgli wel in de jungle
thuis? Daar zijn tijgers, olifanten, beren, slangen,
panters en nog veel andere gevaren. Kunnen we hem
uit te jungle halen?
DONS-docent(en): Laura

HELGA HEELAL
HELP ORANJE! Helga Heelal is kwijt. Je raadt het
vast al, maar ze zit… (tromgeroffel)... in het heelal! We
gaan op zoek in de ruimte naar haar en onderzoeken
de planeten. Hoe steekt de ruimte in elkaar? En waar
zou Helga kunnen uithangen? Misschien komen we
wel aliens tegen of nieuwe planeten. Het wordt een
avontuur! Zoek je met ons mee?
DONS-docent(en): Laura & Rochelle

THE SHOWDOGS
Ohnee… de oom van Daan zit in grote nood.
Hij is namelijk al zijn showhonden kwijt en er staat een
show op hem te wachten op zijn landgoed in Frankrijk.
Is Oranje in staat om te transformeren in echt
showhonden om de oom van Daan uit de brand
te helpen?
DONS-docent(en): Daan & Lital

NA-APEN
Na-apen, nabootsen, nadoen, imiteren, kopiëren.
Wij gaan met Blauw aan de NA APEN. Elke week
pakken wij een ander aspect van theater spelen en
gaan wij dus na apen! Scènes uit boeken naspelen,
typetjes nadoen, slowmotion gevechten nabootsen,
alles komt dit blok voorbij!
DONS-docent(en): Rochelle

TEAM BLAUW
Daar heb je ze: Team Blauw! Aan het eind van dit
blok kunnen de kinderen uit Blauw samenwerken als
de beste. We gaan aan de slag met allerlei actieve
samenwerking spelen en als we mazzel hebben leren
we ook nog een beetje toveren.
DONS-docent(en): Myra

DONS RECORDS
Een wereldrecord zetten. Wat is het? Hoe doe je dat?
En wat is er voor nodig? Blauw gaat het onderzoeken,
LAVA!
proberen en misschien zelfs wel halen…
Diep in de aarde borrelt gloeiend heet magma en vindt
DONS-docent(en): Melissa
zijn weg naar boven. Met een knal een rook komt het
vloeibare gesteente aan de oppervlak: Pas op, lava!
DONS-docent(en): Immanuel & Lieke

PAARS

PORTRET, ELKE KEER ANDERS!
Hoe zie jij er eigenlijk uit? Welke kleur ogen of wat
voor soort haar groeit er uit jouw hoofd? Wij nemen
onszelf onder de loep en om precies te zijn vooral ons
gezicht. Elke keer een ander materiaal, techniek en
inspiratiebron om een glimp van onszelf te vangen.
DONS-docent(en): Sjoukje

ACTIE IN DE TAXI
Paars bruist van de energie, en dat weten wij!
En dus gaan wij ons dit blok richten op snelheid,
ja- zeggen en meegaan, uit je comfortzone,
samenwerking en onverwachte draaien aan bekende
dingen geven. “Stay tuned!”
DONS-docent(en): Janske & Sjoukje

TWEE IN ÉÉN
Je hoort het goed, er zijn op donderdag twee activiteiten op één dag! De ene helft van de groep zal bezig
gaat met sportspellen en de andere helft zal werken
aan een heuse DONS magazine. Maar niet getreurd,
de rollen zullen elke week omgedraaid worden. Iedereen speelt de sportspellen en iedereen zal een bijdrage
leveren aan het DONS magazine.
DONS-docent(en): Immanuel & Liza

GOUD

DE BUCKETLIST
Wat zou jij nog echt willen doen terwijl je bij DONS
bent? Een voorstelling geven? Je grootste angst
overwinnen? Presenteren? Of misschien een
speurtocht organiseren? Dit blok is het tijd voor de
BUCKETLIST!!
DONS-docent(en): Annemijn

DE (TONEEL)SPELLENCLUB
Goud gaat kennismaken met nieuwe en misschien
wel een paar oude spellen in een nieuw jasje!
Bij deze spellen is samenwerken en een acteren super
belangrijk!! we gaan elkaar helpen en elkaar voor de
gek houden.
DONS-docent(en): Daan

DONSFESTIVAL
Ieder kiest zelf welke rol die wilt vervullen, wat bij de
eindpresentatie bij elkaar komt. Presentator, liedjes
zingen, greenroom, dansers, kostuums; wij maken een
compleet Songfestival!
DONS-docent(en): Lieke

BLAUW

020 737 09 03

BLOKAFSLUITING!

MAANDAG 4 JULI-VRIJDAG 8 JULI
PRESENTATIE
VAN 17.00 TOT 17.30

BLAUW EN PAARS

INFO@DONSOPVANG.NL WWW.DONSOPVANG.NL

IK ZIE, IK ZIE…
Ik zie, ik zie en ik ga het jou ook laten zien! Komend
blok ga ik groep goud beter leren kennen door het
kijken via hun ogen! Wij gaan ons bezighouden met:
fotografie! Ook benieuwd wat zij zien en bezighoudt?
Kom dan naar onze expositie in de week van de
blokafsluiting!
DONS-docent(en): Janske

