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GROEN LEVENDE BOEKEN

Er was eens een maandagmiddag op DONS…  
De kinderen uit Groen waren aan het smullen terwijl ze 
werden voorgelezen uit een prachtig boek. En toen… 
Een van hen nam de laatste hap en begon te kwaken 
als de kikker in het boek. Iedereen keek op en zag niet 
één, maar vijf kikkers. Wat gebeurde er nu? Net als in 
het boek was elk kind in een kikker veranderd. Elke 
maandagmiddag pakken wij er een nieuw verhaal bij. 
Wie weet wat er allemaal gaat gebeuren…
DONS-docent(en): Pauli

MI MA MONDRIAAN 
De kinderen van Groen hebben een speciaal bericht 
gekregen van Piet Mondriaan. Ze gaan eens goed 
kijken naar zijn kunstwerken, wat zien we en wat zie je 
als je uit je raam kijkt? En we gaan natuurlijk zelf aan 
de slag, kunnen wij ook schilderijen als Mondriaan 
bedenken en maken?
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

DE KLEURLOZE REGENBOOG
Tiana, koningin van de feeën kan niet meer terug 
naar het betoverende bos, want de regenboog is 
verdwenen! Oh oh oh… Lukt het Groen om deze 
tevoorschijn te halen? En in welke volgorde zaten  
die kleuren ook alweer? Met een beetje geluk  
kunnen wij ook eens over die regenboog naar het 
betoverende bos! 
DONS-docent(en): Samantha 

GROEN EN ORANJE
MOTION FRIDAY
Motion, slow motion, emotion, fast motion,  
stop motion: allemaal manieren om te bewegen. 
Van het een naar het ander en weer terug. 
Op het podium en op het scherm. Laten we  
kijken wat we ervan kunnen maken!
DONS-docent(en): Pauli & Lieke

ORANJE WINTER WONDERLAND
De winter rolt het land binnen en verandert onze  
omgeving in een absoluut Winter Wonderland!  
Dennenbomen, sneeuwpoppen, ijskristallen, sleeën  
en schaatsen. Oranje gaat knutselend en zingend  
aan de slag met allerlei winterse taferelen. 
DONS-docent(en): Annemijn & Lieke

KOOPVERSLAAFDE KAREN
A, o… Oranje heeft dit blok te maken met iemand die 
ontzettend veel kleding koopt. Koopverslaafde Karen 
kan maar niet stoppen met kopen. Dit zorgt er voor 
dat de kleding maar opstapelt, en vaak draagt ze het 
niet eens! Wat kunnen de kinderen van Oranje voor 
nieuwe betekenis geven aan al deze kleding?
DONS-docent(en): Laura & Eline

KALA DE KAMELEON
Lital en Pauli op de donderdagmiddag? Dit blok niet. 
Wekelijks verdwijnen zij, net als een kameleon, van 
kleur. Om het iets specifieker te maken: van rol!  
Bij aanvang zullen de kinderen van Oranje verrast 
worden door de personages die zij voor zich hebben 
staan. Vanaf dan gedragen we ons niet langer als 
onszelf, maar als de koningin, een vleermuis, of…  
Op de eindpresentatie zetten wij een op-de-titel-lijkend 
lied in om een compilatie te laten zien van Kala de 
Kameleon. 
DONS-docent(en): Pauli & Lital

BLAUW BLAUW EN PAARS
HOLLAND 
Dit blok gaan Blauw en Paars aan de slag met  
Nederland. Wat komt er allemaal in je op als je aan 
Nederland denkt? Sinterklaas, tulpen, sjoelen, kaas. 
Maar zijn er naast deze clichés nog meer dingen  
die Nederland Nederland maken? Paars en Blauw 
gaan het allemaal uitzoeken!
DONS-docent(en): Daan & Esmee

   UNST
Knotsgekke Kiki heeft haar atelier laten ontploffen bij 
een heus kunst experiment. Eens kijken of Blauw haar 
kan helpen met nieuwe knotsgekke kunst creaties, 
want de tentoonstelling is al over een paar weken! 
DONS-docent(en): Samantha

 EN ZE LEEFDEN NOG LANG EN DONZIG
Er was eens.. een kleurgroep Blauw bij DONS. En zij 
kennen alle sprookjes nu al van achteren naar voren. 
Ze zitten immers al in Blauw. Maar, wacht eens even, 
kunnen wij niet 1 van die sprookjes oppimpen? 
Donzig maken? Modern maken? Wij duiken de wereld 
in van sprookjes en maken onze eigen versie. En we 
leefden nog lang en donzig!
DONS-docent(en): Laura

BLAUW EN PAARS 
MOTION FRIDAY
Motion, slow motion, emotion, fast motion,  
stop motion: allemaal manieren om te bewegen. 
Van het een naar het ander en weer terug. 
Op het podium en op het scherm. Laten we  
kijken wat we ervan kunnen maken!
DONS-docent(en): Samantha en Sjifra

PAARS PAARS EN GOUD
KEUZECURSUS 
Paars en Goud hebben een keuzeblok! Met niet 1, maar 
3 thema’s! Aan de hand van hun 1e en 2e keuze gaan 
we per groep aan de slag met een van de thema’s;

ARTIST TRANSFORMATION PLAYBACK SHOW
Wij veranderen in bekende popsterren zoals David 
Bowie, Elvis en hedendaagse artiesten! We onderzoeken 
hoe zij zich gedragen, bewegen en wat voor kleding  
ze aanhebben! Misschien komt bij de eindpresentatie 
wel een concert met allemaal beroemdheden!
EXPERIMENTEN
Wij gaan experimenteren! Als dat maar goed gaat! Ook 
zo benieuwd wat wij allemaal te weten komen? Zullen 
er dingen ontploffen? Zal onze smaak veranderen? 
Wie weet vinden we wel iets nieuws uit!
SPEL MAKEN
Wij maken een Kids versie van het spel Cards Against 
Humanity. Eén ding is zeker; er moet veel gelachen 
worden! Categorieën bedenken, kaartjes ontwerpen, 
illustreren, lamineren en natuurlijk het spel vaak testen. 
Een mooi nieuw spel in de DONSkast als resultaat. 
DONS-docent(en): Myra en Melissa, Daan & Lieke

IMPROVISEREN KUN JE LEREN!
Toneelspelen is toch het allerleukste wat er is. En dit 
blok heeft Paars twee toneeldocenten. Dus we gaan 
los! Maar gaan we een toneelstuk maken? Nee!  
Wij gaan improviseren. Toneelspelen zonder het  
eerst voor te bereiden. Maar hoe dat je dat dan? Wat 
ga je dan zeggen of doen? Wat als je niks ter plekke 
kunt bedenken? Kun je hier beter in worden? Nou, 
zeker weten. Paars krijgt een echte improvisatiecursus 
en zijn aan het einde van het blok experts! 
DONS-docent(en): Daan & Evelien

GOUD EXPEDITIE GOUD
De dag start met een grote envelop met daarin een 
opdracht. Gaat het Goud lukken om voor 17.00 de 
opdracht te voltooien? Samenwerken, puzzels  
oplossen, dingen maken of juist breken. Niemand  
weet wat er die dag gaat gebeuren, is Goud in staat 
om meteen de koppen bij elkaar te steken en de  
uitdaging aan te gaan? Als de opdracht is gelukt  
winnen ze letters…maar wat zeggen die letters? 
Hopelijk komen ze daar ook achter!
DONS-docent(en): Lital

GOUD MAAKT HET
Dit blok kiest Goud voor precisie, creativiteit en voor 
iets nieuws. We gaan onszelf uitdrukken in hoe we 
eruit willen zien met schmink, pruiken, nail art of 
nep-wonden. Ook zoeken we de creativiteit op in  
wat we maken en spelen. Van dromenvangers tot  
bonbons en van reclames tot kunstwerken. Met  
een goed balspel of toernooitje aan de voetbaltafel 
tussendoor. Vanalles kan dit blok! 
DONS-docent(en): Eva & Liza

MOTION FRIDAY
Motion, slow motion, emotion, fast motion,  
stop motion: allemaal manieren om te bewegen. 
Van het een naar het ander en weer terug. 
Op het podium en op het scherm. Laten we  
kijken wat we ervan kunnen maken!
DONS-docent(en): Lital
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