
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 7 NOVEMBER -  

VRIJDAG 11 NOVEMBER
PRESENTATIE  

VAN 17.00 TOT 17.30

 020 737 09 03   INFO@DONSOPVANG.NL  WWW.DONSOPVANG.NL

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

NAAR SCHATEILAND!
Dit blok gaan Groen en Oranje op reis: met een schip 
over wilde zeeën, langs de lava bij een vulkanisch  
eiland, naar woeste verre landen! Welke talenten  
van de kinderen van Groen en Oranje kunnen ons 
onderweg helpen? En komen we uiteindelijk allemaal 
veilig aan op onze eindbestemming: Schateiland?
DONS-docent(en): Annemijn & Lieke

HOEDJE VAN PAPIER 
1, 2, 3, 4. Groen voelt zich super netjes aangekleed 
met hun prachtige hoeden. Elke week gaan we ons 
verplaatsen in een ander mens of dier met ons hoedje 
van papier. 
DONS-docent(en): Ruben

ALLE GROEPEN
DE LIJST
Woensdag is een heerlijk dagje met veel tijd en ruimte 
voor spel. Lekker tekenen, spelletjes spelen, verkleden 
of verstoppertje door de school. Kom maar op met 
je ideeën! Ook hebben we een nieuwe Lijst gemaakt. 
Iedereen mocht één ding kiezen om op de Lijst zetten. 
Wat zou jij ècht willen doen?. We kijken onder andere 
uit naar waterdag, lachtherapie, karaoke zingen en een 
heuse modeshow.
DONS-docent(en): Myra & Melissa

UPCYCLEN EN RECYCLEN
Groen moet je doen! Groen en Oranje gaan dit blok de 
recyclefabriek starten. Zo gooien wij geen spullen weg, 
maar maken we er iets nieuws van. Hoeveel  
verschillende spullen kunnen wij maken van alledaagse 
objecten? Laat je inspireren bij de eindpresentatie! 
DONS-docent(en): Daan & Samantha 

GROEN EN ORANJE
MUZIEKFABRIEK
Van alles maken we een liedje! Tijd om handen te  
wassen? Tijd voor een lied! Buiten spelen? Daar  
maken we een lied bij! Heb je ruzie? Zing het eruit! 
Maar natuurlijk kunnen we ook trommelen met onze 
limo bekers en misschien maken we wel een nieuwe 
hit voor de Donsband…
DONS-docent(en): Lieke

ORANJE SLORDIGE SJANI
Sleutels? Een zonnebril? Lippenstift? Een portomon-
nee? Waarom vindt Oranje al deze dingen en van wie 
zijn ze? Slordige Sjani heeft alle hulp nodig van Oranje 
om de boel weer op orde te krijgen. Hoe zorgen we 
ervoor dat ze niks meer vergeet?
DONS-docent(en): Laura & Lital

UPCYCLEN EN RECYCLEN
Groen moet je doen! Groen en Oranje gaan dit blok de 
recyclefabriek starten. Zo gooien wij geen spullen weg, 
maar maken we er iets nieuws van. Hoeveel  
verschillende spullen kunnen wij maken van alledaagse 
objecten? Laat je inspireren bij de eindpresentatie! 
DONS-docent(en): Daan & Samantha 

BLAUW BLAUW EN PAARS
SAY CHEESE!!!
Blauw en Paars gaan op de maandag aan de slag  
met fotografie. We gaan onderzoeken hoeveel  
verschillende manieren er wel niet bestaan om foto’s  
te maken, hoe je op de foto kan staan of juist niet, en 
hoe maken we eigenlijk de beste natuur,model,kunst  
of vakantiefoto?
DONS-docent(en): Daan & Pauli 

DROL DOLLE DINS-DINSDAG
poep...                       HAHA Wie zei er poep?!
Op dinsdag doen we dol met de drol. Grapjes over 
poep, poep na maken, hoe ruikt het, wat voor soorten 
zijn er allemaal? Zoveel vragen, zoveel te ontdekken. 
Hihi, poep.
DONS-docent(en): Lieke

 DONS IN WONDERLAND
Handjes vast, ogen dicht… springen!! We vallen met 
z’n allen de het hol bij de boom in. HOU JE VAST! 
Blauw gaat op reis naar hun eigen wonderland. We 
gaan verkennen, fantaseren en natuurlijk ook creeëren. 
Zie je in wonderland!
DONS-docent(en): Laura

BLAUW EN PAARS 
REUZE VEEL KEUZE
Vrijdag, het einde van de week, maar nog net genoeg 
tijd om iets leuks te doen. Dit blok zullen er meerdere 
dingen voorbij komen en wat daar nou zo leuk aan is: 
je kan kiezen wat te doen! Wordt het een wereld van 
Lego bouwen, een echt hut bouwen of iets sportiefs in 
de zaal? Met Reuze veel Keuze zit er altijd iets tussen 
wat je leuk vindt!
DONS-docent(en): Janske & Sjifra

PAARS MR. E. & DE SPY ACADEMY
Paars ontvangt een geheimzinnige brief van ene  
Mr. E. Het is niet meteen duidelijk wat deze Mr. E. van 
hen wil. De brief zal eerst ontcijfert moeten worden om 
bij de volgende aanwijzing te komen. Zal het Paars 
lukken om de opdrachten van Mr. E. uit te voeren en te 
slagen voor zijn Spy Academy. 
DONS-docent(en): Myra & Samantha

ACHTER ELKE DEUR…
Achter elke deur schuilt een andere fantasiewereld. 
Ieder zal zijn eigen kamer vormgeven. Eerst in onze 
gedachten, waarin we eindeloos kunnen fantaseren. 
Vervolgens gebruiken we verschillende materialen om 
deze werelden tot leven te laten komen. En wat  
gaat er gebeuren als we al deze kamers aan elkaar 
verbinden? Dat zul je zien bij de eindpresentatie!
DONS-docent(en): Liza & Pauli

GOUD VERRASSINGSBLOK
Een nieuw jaar, een nieuwe groep én een nieuwe 
docent. Dit blok is de maandag helemaal nieuw, dus 
alles is mogelijk. Waar gaat Goud uiteindelijk naartoe 
werken? Niemand weet het nog, maar het wordt  
een spektakel!
DONS-docent(en): Esmee

RESTAURANT GOUD
Een restaurant waar ouders, broertjes, zusjes, opa’s, 
oma’s, etc. op uitnodiging kunnen komen eten!  
Goud gaat daar dit blok keihard aan werken. Wat zal 
er op tafel verschijnen? En… zal het een dinnershow 
worden? 
DONS-docent(en): Daan & Melissa

WIJ KUNNEN HET BETER!
Alice in Wonderland, Encanto, Toy Story, Star Wars 
en nog veel meer. Fantastische films met prachtige en 
perfecte scenes. Of toch niet? Want de kinderen van 
Goud kunnen het beter! De komende weken zullen zij 
iedere week in een scene van een film duiken en deze 
na spelen. Welk camera perspectief moeten we  
hebben? Een close up of een totaal shot? Wie loopt 
daar achterlangs? En wat heeft het personage in zijn 
hand? Na dit blok zijn de kinderen van Goud echte  
film experts, want wij kunnen het beter!
DONS-docent(en): Evelien & Joska

REUZE VEEL KEUZE
Vrijdag, het einde van de week, maar nog net genoeg 
tijd om iets leuks te doen. Dit blok zullen er meerdere 
dingen voorbij komen en wat daar nou zo leuk aan is: 
je kan kiezen wat te doen! Wordt het een wereld van 
Lego bouwen, een echt hut bouwen of iets sportiefs in 
de zaal? Met Reuze veel Keuze zit er altijd iets tussen 
wat je leuk vindt!
DONS-docent(en): Pauli
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