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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2019/2020 - DONS 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT HOCUS SPROOKJES

Wij duiken in de wondere wereld van de magie en krijgen hoog 
bezoek uit Sprookjesland. De goede fee komt, maar wat is er 
aan de hand? Ze is een boze fee geworden omdat haar magie 
is kwijtgeraakt! Wit en Groen gaan samen op zoek naar haar 
blijheid zodat ze haar magie terug krijgt en weer vrolijk kan gaan 
toveren. We doen een speciale sprookjesdans, gaan op zoek 
naar een nieuwe outfit en zingen betoverende liedjes voor haar.
DONS-docent(en): Talitha

DE WILDE VLIEGENIERS
Sta stevig met je voeten op de grond, wiebel je tenen in het 
gras, kijk naar boven en strek je armen omhoog, lukt het 
jou om de lucht aan te raken? Er is een wereld boven onze 
hoofden waar alleen vogels en vliegtuigen komen. Wat voor 
avonturen zouden we daar kunnen beleven? Wat voor  
geheimen zouden we in de wolken kunnen ontdekken? Met 
hun fantasie op zak gaat Wit op reis naar het onbekende. 
DONS-docent(en): Denise

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

DE GROTE ZOEKTOCHT
Wit is eigenlijk altijd op zoek. Waar is de wc? Waar zijn mijn 
schoenen? Waar is mama, of papa? Waar is de juf? Waar is 
mijn tas? O en waar heb ik mijn tekening gelaten? En mijn 
knuffel?? Wit is eigenlijk erg goed in zoeken, omdat we het 
zo vaak op een dag moeten doen. We gaan dit blok heel veel 
zoeken, speuren door de school en snuffelen in zoekboeken. 
En hopelijk aan het eind zullen we ook heel veel vinden!
DONS-docent(en): Tjallie

wit, groen geel 
en oranje
ZINNELIJKE ZINTUIGEN
Regendruppeltjes, een tik tegen de verwarming, een 
piepende schoen, de sirene van een brandweerauto, 
een knisperend papiertje, en natuurlijk muziek.  
Geluidjes zijn overal, welke interessante geluiden kunnen we 
zelf allemaal maken? Een scheetje, lavendel, een natte jas, 
het huis van oma… Welke geuren zijn lekker en welke niet? 
Aaien, prikken, glad of ruw? Wat voelen wij? We gaan onze 
oren spitsen, snuffelen, tasten en proeven dit blok!
DONS-docent(en): Esmee & Jet

GROEN HOCUS SPROOKJES
Wij duiken in de wondere wereld van de magie en krijgen hoog 
bezoek uit Sprookjesland. De goede fee komt, maar wat is er 
aan de hand? Ze is een boze fee geworden omdat haar magie 
is kwijtgeraakt! Wit en Groen gaan samen op zoek naar haar 
blijheid zodat ze haar magie terug krijgt en weer vrolijk kan gaan 
toveren. We doen een speciale sprookjesdans, gaan op zoek 
naar een nieuwe outfit en zingen betoverende liedjes voor haar.
DONS-docent(en): Nienke & Shanna 

DE WILDE VLIEGENIERS
Stel dat je je eigen vliegtuig kan bouwen en daar met je grote 
vriend Simon de houtduif mee op avontuur gaat. Voor Bauke is 
dat de realiteit. Hij reist de hele wereld over en beleeft spannende 
avonturen. Maar wat doe je als het misgaat en je met een grote 
knal neerstort? Hoe kom je weer in de lucht en waar ben je  
terechtgekomen? We reizen mee met Bauke en proberen hem te 
helpen dit spannende avontuur tot een goed einde te brengen!
DONS-docent(en): Amber & Veerle

DE GROTE ZOEKTOCHT
Groen gaat op expeditie om een nog onbekende wereld te 
ontdekken. We vullen onze knapzakken en gaan op pad!  
We reizen over land met onze landkaarten, hijsen de zeilen 
aan boord van een groot schip en zoeken uit hoe een 
kompas werkt. Wie weet wat er allemaal voor onbekends te 
ontdekken valt!
DONS-docent(en): Talitha

GEEL HOCUS SPROOKJES
Er was eens.. een magisch sprookjesboek. Geel wordt iedere 
week meegenomen in een bijzonder sprookjesverhaal, want 
een magisch sprookjesboek is natuurlijk niet zomaar een 
sprookjesboek.. De sprookjes zouden namelijk wel eens heel 
dichtbij kunnen komen.
DONS-docent(en): Mara & Veerle

DE WILDE VLIEGENIERS
Piloot Pien komt terug van vakantie en tot haar grote schrik is 
haar vliegtuig weg. Iemand anders is ermee weggevlogen en 
is nu in een ander land. In welk land? Dat weten we niet. We 
gaan op zoek naar andere manieren om te vliegen en zo op 
zoek te gaan naar Piloot Pien’s verdwenen vliegtuig. Met vliegers 
en luchtballonnen vliegen we langs allerlei landen in de hoop 
dat het vliegtuig daar staat. Pilotenbril op en vliegen maar!
DONS-docent(en): Shanna & Talitha

DE GROTE ZOEKTOCHT
Koos de boktor voelt zich klein, eenzaam en boos en wil dit 
oplossen door een toverspreuk te vinden waardoor de andere 
dieren naar hem zullen luisteren. Zoals de eekhoorns betoveren 
om tikkertje te spelen, de grote adelaar om mee te vliegen en  
de kangoeroe om in zijn warme buidel te slapen! Maar misschien 
is het beter dat die toverspreuk heel goed verborgen blijft en dat  
de andere dieren met hem willen spelen, gewoon om wie hij is! 
DONS-docent(en): Amber & Ivana

ORANJE HOCUS SPROOKJES
Met Oranje gaan we het eerste blok sprookjes in beweging  
brengen met sport en spel.Terwijl we luisteren naar een 
verhaal gaan we tikkertje of verstoppertje spelen met prinsen, 
reuzen en kabouters.
DONS-docent(en): Jeroen 

DE WILDE VLIEGENIERS
Er was een man die Otto heette en die zo graag eens wilde 
vliegen...samen met zijn vrienden ging hij een vliegtuig  
bouwen. Hoe zorg je dat je vliegt? Waarom lijkt een vliegtuig 
zoveel op een vogel of een vis? Hoe zagen de vliegtuigen er 
vroeger uit? Denk je dat het Otto zou lukken? Wij gaan  
Otto en zijn vrienden helpen en ook een vliegtuig proberen  
te bouwen!
DONS-docent(en): Tjallie 

DE GROTE ZOEKTOCHT
Of er nou iets of iemand verstopt zit. Of er nou eigenlijk wel 
gezocht moet worden of dat we er ineens achterkomen dat 
we naar iets op zoek waren, wat we eigenlijk helemaal niet 
wisten. We gaan in ieder geval op zoek. Want hoe moet je 
eigenlijk zoeken? We zoeken naar dingen die we leuk vinden 
en waarvan we er achterkomen dat we niet leuk vinden.
DONS-docent(en): Lodi

BLAUW GEKKE FRED!
DONS laat iedere week een expert invliegen uit zijn vakantie- 
huis hier ver vandaan. Zijn vakantiehuis op de top van een 
berg staat vol met stapels papier met ideeën en computers 
vol met leuke spellen. Hij heeft de hele zomer gezocht naar 
de beste spellen en ideeën voor de nieuwe groep Blauw en 
staat iedere maandag klaar met zijn koffer om opgepikt te 
worden door de DONS-jet. 
DONS-docent(en): Esmee & Lodi

TERUG IN DE TIJD!
Dit blok gaat Blauw terug in de tijd. Hoe leefde mensen 
vroeger, wat aten zij, hoe zag hun huis en hun kleding  
eruit? Samen hutten bouwen, verkleden en misschien wel  
broodbakken komt allemaal voorbij!
DONS-docent(en): Danique & Mara

HET VERHAAL ERACHTER...
Wij weten zeker dat alles wat je ziet een verhaal heeft en 
Blauw gaat dit verhaal vinden en verwerken in muziek,  
theater en misschien zelfs wel in beeld. Wat is het verhaal 
achter dit potlood? Wat heeft deze steen allemaal  
meegemaakt? En wat zou de zon toch de hele dag aan  
het denken zijn, als hij zo naar ons aan het schijnen is? 
DONS-docent(en): Jet & Nienke

Blauw en paars
ALLES MAG OP VRIJDAG!
Als je al een hele week dingen hebt moeten leren op school, 
is er niets leuker dan lekker doen waar je zin in hebt! Elke 
vrijdag gaan we iets doen wat de kids van Blauw en Paars 
zelf hebben uitgekozen, want… alles mag op vrijdag!
DONS-docent(en): Froukje & Kayleigh

PAARS WAT ALS…?
Wat als de wereld helemaal uit snoep zou bestaan?  
Wat als je alleen nog maar je verkeerde arm mag gebruiken? 
Wat als je nooit meer zou kunnen praten? Wat als het leven 
één grote videogame zou zijn? En vooral: Wat als Paars zich 
dit hele blok zou afvragen: WAT ALS..?
DONS-docent(en): Coosje & Froukje 

MYTHISCHE MYSTERIES 
Unicorns zijn supercool! Deze mythische wezens komen in 
verhalen over de hele wereld voor. Er zijn meer van dit soort 
wezens. Zoals het wezen dat half vis en half mens is, maar 
ook de Sirenen: half vrouw, half vogel, die zo mooi zongen 
dat ze de scheepsmannen naar de rotsen lokten… Paars  
duikt in de mythische wereld van magische wezens, en  
ontdekt alle verhalen en bijzondere figuren die daar bijhoren.
DONS-docent(en): Ivana & Jet

WAT JIJ WILT!
Dit blok heeft Paars zelf gebrainstormd over welk thema zij 
wilden draaien. En daar kwamen de meest uiteenlopende  
dingen uit. Elke week dus iets anders geks. Koken,  
kattenkwaad uithalen, in de tuin werken, magneetvissen… 
Dat belooft een dolle bende te worden!
DONS-docent(en): Veerle & Yalan

ROOD SMAKELIJK!
Eten met stokjes, mes en vork of met je handen? Is slurpen 
wel zo onbeleefd? Ontbijten met rijst, waar doen ze dat? Eet 
jij alles, veganistisch of halal? En wat betekent dat allemaal?
Eten is energie, we eten om te overleven. Maar eten is ook 
zoveel meer! Eten is feest, cultuur en traditie. Rood gaat op 
een culinaire ontdekkingsreis en leggen alle bevindingen vast 
in hun eigen kookboek. 
DONS-docent(en): Ivana & Meke

HET MUZIKALE KLEUREN CIRCUS 
Hoe klinkt rood? Hoe klinkt een kleur eigenlijk? Kunnen we 
deze kleuren laten bewegen? En wat voor act zouden we 
hier dan mee kunnen maken? Dit blok gaan we het samen 
ontdekken in het Muzikale Kleuren Circus.
DONS-docent(en): Jeroen & Nienke

WERELDDONS
Samen met Rood nemen we een kijkje in de wereld  
van verschillende culturen. Wat zijn bijvoorbeeld de  
eetgewoontes in Azië en welke kleding dragen ze in Afrika?  
Het wordt een blok vol verwondering en experimenteren. 
Onze bevindingen leggen we vast in het WereldDONSboek. 
DONS-docent(en): Jessica & Shanna

rood en goud
SPIRITUEEL DONS
Op vrijdag zweven Rood en Goud door de middag met  
een vernieuwde spirituele energie. Door middel van yoga, 
meditatie en het leren over kruiden en kristallen gaan de  
kinderen van Rood en Goud helemaal ZEN het weekend in. 
DONS-docent(en): Femke & Jessica 

GOUD PINK
Roze is niet zomaar een kleur. Roze is een staat in jouw 
mind. Kleur der alle kleuren van de zelfexpressie en een  
staat van zijn. Een kleur die Goud zeker niet mag missen om 
te ontdekken alvorens DONS te verlaten. Zodat je hiermee 
kleur kan gegeven aan je verdere leven!
DONS-docent(en): Malwina & Sjoukje 

KAMPEN MET KAMPEN
Wat we ook doen dit blok, we spelen het in 4 teams. Elke 
week heeft de activiteit andere spelregels en doelen. Misschien 
wel om het andere kamp te veroveren, of juist te helpen 
groeien! Of maakt het ene kamp een cadeau voor het andere 
kamp? Zijn de punten alleen voor deze week? Of gelden ze 
ook voor volgende week? Bij kampen met kampen weet je 
het nooit tot dat de volgende activiteit is aangebroken!
DONS-docent(en): Geerte & Lodi

DE KUNST VAN HET LOSLATEN 
Goud Gaat Gooien! Met doekjes, ballen, stokken en  
zichzelf! De kunst van het loslaten wordt het ook wel  
genoemd en als je dat kunt dan is vangen/landen bijzaak.
In dit blok gaan we werken aan timing, richting en  
zelfvertrouwen. En dat hopelijk met veel plezier!
DONS-docent(en): Danique & Jeroen

BLOKAFSLUITING!
GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW, 
PAARS: 4 T/M 8 NOVEMBER

ROOD EN GOUD:  
28 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER

VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 1
VAN 26 AUGUSTUS 
T/M 8 NOVEMBER


