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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018 - DONS 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT EN GROEN LEEFDE NOG LANG EN GELUKKIG

Er was eens een prinses die vroeger alle kleuren van de 
regenboog droeg, maar omdat ze stiekem een blaadje had 
geplukt van de toverboom werd ze opeens helemaal groen. 
Het is zelfs zo erg: ze kan alleen nog maar alles in het  
groen zien. Groen en Wit gaan haar helpen de andere  
kleuren weer te vinden, zodat ze weer kleurig door het leven 
kan gaan.
DONS-docent(en): Jessica

KOFFER GA MAAR OPEN
Er is een mysterieuze bruin geruite koffer gevonden. De  
sloten zijn kapot en de koffer kan dus niet open. Wat zou er  
in deze oude koffer zitten en van welke meneer of mevrouw 
zou hij zijn?
Groen gaat er dit blok alles aan doen om de koffer te openen. 
Lila lila lopen, koffer ga maar open!
DONS-docent(en): Eva S

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

SPINNETJE
Het wordt weer herfst en opeens is daar de spin. Spin heeft 
nog geen naam en is helemaal alleen. Ze voelt zich erg eenzaam 
en is er achtergekomen dat sommige mensen bang voor haar 
zijn. Als ze haar nou eens leerden kennen… Maar hoe doe je 
dat, vriendjes maken als je ergens helemaal nieuw bent? Wij 
geven Spin een naam en leren haar hoe dit moet. Ondertussen 
genieten we van wat de herfst ons allemaal brengt. 
DONS-docent(en): Stefanie

wit, groen, geel
en oranje
FANCY FAIR
Het is weer vrijdag en dat betekent: Feest! Elke laatste dag 
van de week wordt de Notenkraker omgetoverd tot Fancy 
Fair waar Wit, Groen, Geel en Oranje los kunnen gaan op 
grappige, creatieve en rare spellen. Wie van jullie heeft er aan 
het einde een bijna volle stempelkaart en mag er grabbelen 
uit de Geheime Grabbelton?
DONS-docent(en): Froukje, Molly & Pauline

GROEN EN GROEN LEEFDE NOG LANG EN GELUKKIG
Er was eens een prinses die vroeger alle kleuren van de 
regenboog droeg, maar omdat ze stiekem een blaadje had 
geplukt van de toverboom werd ze opeens helemaal groen. 
Het is zelfs zo erg: ze kan alleen nog maar alles in het  
groen zien. Groen en Wit gaan haar helpen de andere  
kleuren weer te vinden, zodat ze weer kleurig door het leven 
kan gaan.
DONS-docent(en): Nienke B

KOFFER GA MAAR OPEN
Er is een mysterieuze bruin geruite koffer gevonden. De  
sloten zijn kapot en de koffer kan dus niet open. Wat zou er  
in deze oude koffer zitten en van welke meneer of mevrouw 
zou hij zijn?
Groen gaat er dit blok alles aan doen om de koffer te openen. 
Lila lila lopen, koffer ga maar open!
DONS-docent(en): Nienke B

SPINNETJE
Het wordt weer herfst en opeens is daar de spin. Spin heeft 
nog geen naam en is helemaal alleen. Ze voelt zich erg eenzaam 
en is er achtergekomen dat sommige mensen bang voor haar 
zijn. Als ze haar nou eens leerden kennen… Maar hoe doe je 
dat, vriendjes maken als je ergens helemaal nieuw bent? Wij 
geven Spin een naam en leren haar hoe dit moet. Ondertussen 
genieten we van wat de herfst ons allemaal brengt. 
DONS-docent(en): Nienke B

GEEL OP WERELDREIS!
Wat is het allerverste land op de wereld vanaf Nederland?  
Frankrijk? China? Zuid-Afrika? Waar staat de toren van Pisa?  
Kun je lopen naar Rusland? Wat neem je allemaal mee in je  
rugzak als je voor een lange tijd op reis gaat? Juf Suzie gaat  
binnenkort op reis, maar weet ze wel genoeg over deze  
aardbol? Geel helpt haar voorbereiden op dit avontuur!
DONS-docent(en): Rosan & Suzie

IVAN’S GROTE AVONTUUR
Geel gaat zich dit blok mee laten voeren op de grote reis  
van kleine muis Ivan. Deze muis vliegt op een zelfgemaakt 
ballonnen vlot naar mooie plekken en beleeft spannende 
avonturen. Zal het Ivan met hulp van de kinderen lukken  
stormen te doorstaan en de wereld te laten zien dat je niet 
groot hoeft te zijn om grootse avonturen te beleven?
DONS-docent(en): Amber & Stefanie

DE GEHEIME EXPEDITIE
We gaan op avontuur en we zijn niet bang. We gaan  
op avontuur en we zijn nieuwsgierig naar wat we zullen  
tegenkomen. We gaan op avontuur en we zullen zien,  
voelen, ruiken en proeven van het onbekende. Niemand  
mag ons zien! Bukken! Gedraag je als een kat. We gaan  
op avontuur, niet verder vertellen. 
DONS-docent(en): Diede & Eva S 

ORANJE HET GROTE MYSTERIE
Mevrouw Mys Tery is een mysterieuze verschijning… En wat 
ze nou precies komt doen? Geen idee… Het lijkt alsof ze 
maar wat onzin uitkraamt… Of zou het te maken hebben 
met die bijzondere pakketjes die op miraculeuze wijze steeds 
verschijnen? We zullen onze krachten moeten bundelen dit 
blok… Zou het Oranje en Blauw samen lukken om het grote 
mysterie te ontrafelen?
DONS-docent(en): Froukje & Lodi 

BERENBOEL
Grote beren, kleine beren, ijsberen, teddyberen..  
Van beren kun je leren. Oranje gaat op zoek naar hun  
innerlijke beer en deze zal worden losgelaten. Met vacht, 
klauwen en gebrul. Het wordt een beerachtige boel!
DONS-docent(en): Diede & Rosan

(D)ONS MAGAZINE
Joep, een nogal warrige journalist heeft een groot probleem! 
Hij is gevraagd door Alfred om een DONS magazine in  
elkaar te zetten. Maar de deadline nadert en hij heeft wel 
ideeën opgeschreven, maar is zijn laptop is stuk gegaan.  
Hij heeft hulp nodig van Oranje om het tijdschrift weer  
compleet te maken
DONS-docent(en): Ellen & Jessica

BLAUW HET GROTE MYSTERIE
Mevrouw Mys Tery is een mysterieuze verschijning… En wat 
ze nou precies komt doen? Geen idee… Het lijkt alsof ze 
maar wat onzin uitkraamt… Of zou het te maken hebben 
met die bijzondere pakketjes die op miraculeuze wijze steeds 
verschijnen? We zullen onze krachten moeten bundelen dit 
blok… Zou het Oranje en Blauw samen lukken om het grote 
mysterie te ontrafelen?
DONS-docent(en): Eva S & Sanne D

“YO, GA” JE MEE?
Welkom in de wereld van ontspanning, want op dinsdag  
wordt Blauw helemaal Zen.. Adem in en adem uit, sluit je ogen 
en luister naar de geluiden om je heen. Dans zo gek als je kan, 
sta dan plotseling stil en voel je hart kloppen. Met mooie  
muziek, yoga, lekker eten en mandala’s laten we de drukte 
achter ons en betreden we een oase van rust. 
DONS-docent(en): Ivana & Yalan

DONS DETECTIVE
Wat is hier aan de hand? Wie heeft dit gedaan?! Blauw  
zoekt het tot op de bodem uit. Als echte detectives gaan 
wij het onderzoek aan en geen dader ontsnapt. Met efficiënt 
bewegen en dansen kraken wij iedere noot. Is er weer eens 
een ruzie? Een jas of tas vermist? Wees op je hoede want 
ons ontgaat dit blok niets!
DONS-docent(en): Kirsty & Maarten

Blauw en paars
DONS PODCAST
Alle weekend deadlines gaan wij halen. Met persoonlijke  
verhalen, interviews, liedjes en hoorspelen zullen wij vanuit  
de opname-studio podcasten! Luister en huiver, de  
DONS-reporters van blauw & paars slaan je met hun eigen 
geluid om de oren.
DONS-docent(en): Maarten 

PAARS LI LA LETTER!
Paars kent het alfabet als geen ander uit het hoofd. Maar wat 
kunnen we allemaal met letters? Welke beweging of muziek 
past bij welke letter? We maken van jabbertalk onze eigen 
paarse taal en creëren zelfs onze eigen verzonnen letters! 
DONS-docent(en): Kirsty & Stefanie

(D)ONS WALHALLA
Welkom in (D)ONS Walhalla! Waarom niet onze eigen  
droomwereld werkelijkheid laten worden? Met Paars  
duiken we dit blok in onze fantasiewereld en gaan ons eigen 
‘Walhalla’ bouwen. Denk aan grote achtbanen, fantasiedieren 
en natuurlijk snoepwinkels. Je kunt het zo gek niet  
bedenken of het is te vinden in (D)ONS Walhalla!
DONS-docent(en): Geerte & Jessica

MONSTERS, HET ZIJN NET MENSEN!
Wanneer ben je een monster? Is een monster een groot en 
griezelig wezen, dierlijk, mythisch en kleurrijk of juist niet?  
Wat gebeurt er als ze bang zijn of als ze gaan eten in een 
chique restaurant? Wat doen monsters als ze zich goed  
voelen, op welke plekken voelen ze zich fijn en met welke  
dingen kun je ze beter niet lastig vallen? Dit blok komen we 
daar achter, want Paars gaat haar eigen monsters creëren!
DONS-docent(en): Tara & Yalan

ROOD YOU WIN SOME, YOU LOSE SOME.
Winnen en verliezen horen bij het leven. Maar hoe gaan we 
daarmee om? Gooi jij met het spelbord als je verliest of 
verlaat je met opgeheven hoofd de zaal? Ben je het altijd 
met de scheidsrechter eens? Hoe graag wil je winnen? Rood 
onderzoekt alle mogelijkheden tussen winnen en verliezen 
binnen sport en spel en vertalen dit naar theater.
DONS-docent(en): Diede & Edwin

RESTAURANT WEKEN
‘’Wat kan ik voor u inschenken?’’, ‘’Is deze tafel vrij?’’, ‘Alles 
naar wens?’’. Tijdens de ‘Restaurantweken’ zijn we koks, 
obers, gastvrouwen en gasten. We zullen smakelijke en  
minder smakelijke scenes, gerechten en liedjes maken. 
Restaurant Rood zal tot in de puntjes worden verzorgd. Ook 
al gaat er soms iets mis... Bereid je voor op een spectakel!
DONS-docent(en): Lieke & Tara

SPELLENJUNGLE
Okay, je hebt dus Stringz, dat was leuk en het schattenspel  
in het park ook. We kopen een boek met nog meer vette 
spellen en zullen iedereen versteld doen staan want de  
volgende hype komt van (D)ONS!
DONS-docent(en): Amber & Berend-Jan

rood en goud
DE VERGADERING
Het is bijna weekend! De spanningsboog van de week  
is al bijna op! We kunnen ons echt alleen nog maar bezig-
houden met iets waar we echt zin in hebben of zin voor  
kunnen maken! Wat dit wordt, zullen we moeten beslissen… 
Dit gebeurd in de vergadering. Wekelijks: 14:45 in het  
tussen-lokaal op basisschool de Notenkraker.
DONS-docent(en): Lodi GOUD ‘’NIKS’’

Wat is niks? Kun je niks doen, aan niks denken en als niks 
een bestemming zou hebben waar ligt niks dan? Kunnen  
we scènes maken waarin niks gebeurd en liedjes schrijven 
die over niks zullen gaan? Groep goud wil dit blok, zoals ze 
zelf aangegeven hebben “niks doen’’ en dat nemen wij als 
vakdocenten natuurlijk heel serieus! 
DONS-docent(en): Maarten & Tara

PODCAST “WAAROM MAKKELIJK DOEN, ALS  
HET MOEILIJK KAN?!” 
Een wijze uit Goud zei eens: ‘De weg is het doel’. Als dat zo is, 
waarom dan makkelijk doen als het ook moeilijk kan?! Wij  
gaan uitvinden, spelen, bouwen en podcasten! Niets is te  
gek; een paperclipmachine die draait op melk of zaadjes met 
bio-organische doorgroeihuizen. Vanuit onze podcast opname- 
studio gaan we alles uitzenden. Lekker moeilijk doen dus! 
DONS-docent(en): Elfi, Maarten & Willemijn

KNIKKERBAAN XXL
De grootste vetste knikkerbanen bouwen. Papier, zo stevig 
maken dat het knikkers kan dragen, want papier is natuurlijk 
van origine een boom en bomen zijn zó sterk! Verschillende 
banen, verschillende technieken, verschillende knikkers.  
Versnellingen, looopings, trechters, tunnels alles wordt in deze 
knikkerbaan XXL verwerkt door Goud. Gaan met die banaan! 
DONS-docent(en): Pauline & Sjoukje

BLOK 1
VAN 17 SEPTEMBER  
T/M 23 NOVEMBER

BLOKAFSLUITING!
ROOD EN GOUD: 

 12 T/M 16 NOVEMBER
GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW, PAARS:  

19 T/M 23 NOVEMBER
VAN 17.15 TOT 17.45 


