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MAANDAG

BLOK 4

VAN 10 APRIL
T/M 30 JUNI

GROEN & ORANJE

DINO FILOSOFIE

Konden dino’s praten en waar zouden
ze het dan over gehad hebben? Hoe
keken zij naar de wereld om zich heen?
Zouden zij onder hen filosofen en
wetenschappers hebben gehad en hoe
zagen deze dino’s er dan uit? Wij zijn
benieuwd hoe Groen en Oranje over
deze vragen denkt. In Dino Filosofie
komt het allemaal aan bo(t)d.
DONS-docent(en): Leontien & Maarten
BLAUW

KERMIS

Van de koude kermis thuiskomen?
Niet bij DONS! Tijdens dit blok duikt
groep Blauw in het thema: Kermis.
Waar komt de kermis eigenlijk vandaan?
Hoe kunnen wij onze eigen DONS kermis
maken? Wij denken aan plakkende
zoete suikerspinnen, botsauto’s, een
griezelig spookhuis en de loterij!
De kermis maakt ons blij!
DONS-docent(en): Dicky & Lital

DINSDAG

PAARS

FANTASTISCHE FANTASIE!

Met Paars duiken we de wereld in van
onze eigen fantasie. We laten onze
fantasie spreken in allerlei activiteiten.
Wat voor gymspel kun je bedenken?
Wat voor gekke poppetjes kun je
knutselen van eten? Wat gebeurt er in
je eigen fantasie theaterstuk?
DONS-docent(en): Janne
ROOD & GOUD

KEUZECURSUS: VERGETEN
GROENTE & DRUMLINE

Rood en Goud laat de groene vingers
wapperen! We gaan planten, zaaien en
verzorgen en komen ondertussen veel te
weten over planten… en niet te vergeten
over Vergeten Groente, want hoe
smaken die eigenlijk? Of misschien kies
je liever voor drummen. Het enige wat
we daarvoor nodig hebben zijn twee
drumstokjes en één drum emmer om
een vette beat neer te zetten.
DONS-docent(en): Michel & Sayonara

020 737 09 03

PAARS

MOORD IN HET DONS-O-TEL

GROEN & ORANJE

NEVERLAND

Groen en Oranje, gaan jullie mee naar
Neverland? Het is tot na de tweede ster
rechts en dan rechtdoor tot het ochtend
is. We gaan op bezoek in de wereld van
Peter Pan, vliegen mee met Tinkerbell,
beleven avonturen en vechten tegen
de piraten!
DONS-docent(en): Shelly & Tjerry

Blauw zoekt het hoog op, maar verdiept
zich ook tot onder de voeten. We gaan
bomen over bomen en inzoomen op
boomwortels. Wat doen die bomen daar
zo stiekem in onze straten en parken?
Waar zijn ze goed voor? We kruipen in
hun huid, ehh bast, en maken onze eigen
DONS-boom, wellicht met een klein
boomhutje.
DONS-docent(en): Michel & Nienke
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ROOD & GOUD

DONS DRAAIT DOORRR!

BLAUW

DE BOMEN IN!

Er is iets vreemds aan de hand in
hotel DONS-o-tel. Er vallen steeds meer
mensen dood neer, maar wie is de
moordenaar? De krankzinnige directeur?
Het geniepige kamermeisje? De
stinkend rijke, oude man die er al
maanden slaapt? We gaan het zien in
scènes van Paars.
DONS-docent(en): Lital & Suzie

Dames en heren, welkom bij DONS
draait doorrr! Er gebeurt zo ontzettend
veel bij DONS, leuke dingen, bijzondere
dingen, maar misschien ook minder
leuke dingen. Tijdens deze spraakmakende talkshow komt alles aan bod.
Er zullen interessante tafelgasten
voorbij komen. Denk aan kunstenaars,
muzikanten, grote denkers, kleine denkers
en wereldverbeteraars!
DONS-docent(en): Dicky & Janne

WWW.DONSOPVANG.NL
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WOENSDAG

BLAUW

ROOD & GOUD

Blauw zal dit blok een onvergetelijke
indruk maken met artistieke sporen.
Ze gebruiken hiervoor hun eigen lichaam,
een broccoli en nog veel meer als
gereedschap. Zolang het maar geen
traditionele kwast is waar we sporen
mee achter laten, is het goed!
DONS-docent(en): Leontien & Sayonara

In overleg met de kinderen van Rood
en Goud bedenken we weer twee
uitdagende keuzecursussen!
DONS-docent(en): Tjerry

KUNSTSPOREN

ALLE GROEPEN

WONSDAG

Op woensdag vangen we op op de
Dongeschool. We breken de week en
alles wordt uit de kast getrokken! Niks is
te gek op de WONSdag! Eerst lunchen
we lekker samen en daarna is er volop tijd
om buiten te genieten van het zonnetje,
binnen spelletjes te spelen, toneelstukken
te maken, te knutselen of gewoon lekker
te chillen…
DONS-docent(en): Evert & Nilay

DONDERDAG
GROEN & ORANJE

SPEURNEUZEN

Er gebeuren vreemde dingen bij DONS.
Maar gelukkig bestaan de groepen Groen
en Oranje uit fantastische speurneuzen
om deze mysteries op te lossen.
DONS-docent(en): Karlijn & Suzie

020 737 09 03

VAN 10 APRIL
T/M 30 JUNI

KEUZECURSUS: VERRASSING!

VRIJDAG

PAARS

ALLE GROEPEN

Paars heeft last van lentekriebels en gaat
ervoor zorgen dat deze lente de tuin, het
balkon en alles eromheen ‘lente-klaar’ is.
Maar daarvoor moeten natuurlijk wel de
handen uit de mouwen gestoken worden.
Vogelhuisjes, plantenbakken; alles gaan
we zelf maken!
DONS-docent(en): Evert & Lital

Op vrijdag mag je elke week opnieuw
kiezen wat je wilt gaan doen.
Wil je knutselen, een heerlijk spel spelen
in de gymzaal of op het schoolplein of
misschien wil je rustig even bijkomen van
de week met een boekje in een hoekje?
Op vrijdag is er Reuze veel Keuze!
DONS-docent(en): Arthur & Lital

LENTEKRIEBELS
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REUZE VEEL KEUZE
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