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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 - DONS 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT Wit en Groen

HET VERHALEN BOS 
Beer komt bij ons langs en hij is heel erg verdrietig.  
Beer woont namelijk in het Verhalen Bos en hij komt 
erachter dat de heks de bomen zo krachtig betoverd dat  
ze omvallen. Elke boom vertelt zijn eigen verhaal en doordat 
ze omvallen, verliest het bos zijn verhalen. De heks blijkt aller-
gisch voor verhalen te zijn. Wat nu? Beer hoopt dat  
wij hem kunnen helpen.
DONS-docent(en): Eva B, Jilke & Nienke B

Wit En Groen
DE WERELD IN DE KAST.
Ergens in de stad is een winkel die tweedehands spullen 
verkoopt. En in die winkel staat een kast die helemaal niet 
mooi is, maar wel heel bijzonder. Er zit namelijk een geheime 
wereld in de kast. Dit blok gaan wij op avontuur in de wereld 
die wij in die kast vinden.
DONS-docent(en): Amber, Anne & Nienke B 

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

Wit En Groen
THUIS
Door een grote asteroïde regen moest Maurice het  
marsmannetje vluchten van zijn planeet en landde toen op 
Aarde. Maar op onze planeet had hij helemaal geen thuis. 
Hoe moet je een thuis maken op een plek waar je net nieuw 
bent? Wat heb je allemaal nodig om je thuis te voelen? Heb 
je een huis nodig om je thuis te voelen of kun je thuis ook in 
jezelf vinden?
Wit en Groen gaan samen met Maurice op zoek naar  
een nieuw thuis. We verzamelen spulletjes, verhalen,  
herinneringen en zorgen zo voor een mooi nieuw plekje.
DONS-docent(en): Elodie, Jeroen & Talitha

wit, groen geel 
en oranje
HOERA HET IS HERFST
Op vrijdag vieren Wit, Groen, Geel en Oranje feest! 
De herfst gaat namelijk weer beginnen, en dat moet groots 
worden gevierd. 
Met zelfgemaakte blaadjes-slingers, spetterende  
regenbui-muziek en warme wervelwind-dansjes!  
DONS-docent(en): Kaily & MarisGROEN

GEEL SUPER(DONS)KRACHT
Wij gaan op zoek naar de superheld in onszelf. Wat is jouw 
superkracht? Kan je misschien heel goed troosten, hoog 
vliegen of op een been hinkelen? Allemaal superpowers die 
de wereld hard nodig heeft. Hoe ziet zo’n superheld er dan 
uit? En welke kleuren passen bij jouw unieke powers?  
Geel to the rescue! 
DONS-docent(en): Desi & Jeroen

DE VOETAFDRUK
Als je over het strand loopt laat je een voetafdruk achter.  
Geen afdruk is hetzelfde. Iedere afdruk is uniek. Maar dat 
betekend dus ook dan iedereen zijn eigen afdruk heeft en kan 
achterlaten. Betekent dat dan ook dat ik mijn eigen identiteit 
heb? Wat kan ik daar dan mee? Dit zijn vragen waar we 
tijdens dit blok antwoord op gaan proberen te geven.
DONS-docent(en): Jilke & Lodi

THUIS
Door een grote asteroïde regen moest Maurice het  
marsmannetje vluchten van zijn planeet en landde toen op 
Aarde. Maar op onze planeet had hij helemaal geen thuis. 
Hoe moet je een thuis maken op een plek waar je net nieuw 
bent? Wat heb je allemaal nodig om je thuis te voelen?  
Heb je een huis nodig om je thuis te voelen of kun je thuis  
ook in jezelf vinden?
DONS-docent(en): Auke & Esmee

ORANJE KATTENKWAAD
Oranje zijn betekent dat je je altijd keurig gedraagt, lief voor 
elkaar bent en soms wat onschuldige grapjes maakt. Dat is 
wat we iedereen laten denken, maar ondertussen halen we 
allemaal streken uit. We nemen anderen in de maling, sluipen 
door de school en laten onze sporen na. 
Wees op jullie hoede...
DONS-docent(en): Eva S

IK WIL ALLES WAT NIET MAG 
Met Annie M.G. Schmidt als ons grote voorbeeld gaan we 
met haar verhalen en liedjes op avontuur, dingen knutselen  
en spelletjes spelen. Ook kan er zomaar een personage  
langskomen uit één of zelfs meer van haar geniale boeken. 
DONS-docent(en): Jeroen & Veerle

HET GROTE DONSMYSTERIE
Ineens waren op donderdag de flessen limonade gestolen. 
Wie zou dat geweest kunnen zijn? Was het malle Pietje? Die 
zit toch nog in Spanje? Of toch....Pinda Peter?!
Oranje gaat op een spannende zoektocht naar de dader!
DONS-docent(en): Jessica & Jilke

BLAUW EEN HELEBOEL BEESTENBOEL!
Wat ben ik? Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Best wel 
moeilijke vragen eigenlijk… Ontastbare woorden als trots, 
slim, dankbaar en stil gaan we dit blok voor onszelf eens 
even helemaal duidelijk maken. Door ons te verplaatsen in de 
dierenwereld en onze persoonlijke eigenschappen te koppelen 
aan dieren die we daarbij vinden passen hopen we zo  
onszelf een beetje steviger in beeld te brengen.
DONS-docent(en): Kaily & Lodi

LIP DUB MAKEN
Dit blok maken wij een spetterende lipdub op het lied  
‘LEGO’ van de DONS band. Met een coole choreografie,  
zelfgemaakte attributen en ladingen verkleedkleren dansen 
we de hele school door! 
DONS-docent(en): Lodi

PIRATEN
Kapitein Blauwbaard is zijn grote kostbare schatkist  
kwijtgeraakt en hij heeft ons gevraagd hem daarmee te  
helpen.. We zullen onszelf omtoveren tot piraten en door mid-
del van schatkaarten/flessenpost op zoek gaan naar  
de schatkist!
DONS-docent(en): Froukje & Marianne

Blauw en paars
PROEF HET MAAR
Hapje hier hapje daar, pinkje omhoog, slabbetje om of de 
koksmuts op. Blauw en Paars storten zich dit blok volledig  
op het fijnproever. Een zoetje, een zuurtje of een bittertje, 
niets ontgaat ons op het vlak van eten .
DONS-docent(en): Eva S & Talitha

PAARS THIS IS ME!
Dit ben ik! Ik dit blok gaan we op zoek naar wie jij bent.  
Wat is jouw eigen stijl en wat maakt jou uniek? Na elke dag 
filmen we onze vondsten, unieke moves, knutselwerken, 
kostuums en andere creaties, die dan op het einde van het 
blok in een vette videoclip worden omgetoverd. 
DONS-docent(en): Elodie & Froukje

GEHEIM!!
Paars gaat zich dit blok inzetten voor het grotere goed. 
 We ontdekken, beschermen en vechten voor wat van  
ons EN van jullie is. Meer kunnen we op dit moment niet 
zeggen… Het is onze missie om alles in onze omgeving  
eens goed onder de loep te nemen...
DONS-docent(en): Eva S & Talitha

DE KUNSTENAAR IN MIJ
We duiken dit blok onder in de wereld van de kunstenaar. 
Hoe druk je jezelf uit, zijn er materialen die je aanspreken  
en wat maken andere kunstenaars eigenlijk? Er komen  
verschillende grote namen aan bod: Van Bowie tot Dalí.  
Maar we gaan vooral op zoek naar de kunstenaar in onszelf.
DONS-docent(en): Amber & Desi

ROOD INTO TO THE WILD
Rood start een tocht waarin ze helemaal aangewezen zijn 
op zichzelf, maar ook op hun team. We gaan terug naar 
het minimale, onze roots. We ontdekken waar onze fysieke, 
maar ook onze mentale krachten liggen. Zware bootcamps, 
tijdsgebonden opdrachten, breinbrekende raadsels. Rood zal 
deze allemaal moeten doorstaan. Zullen de teams deze tocht 
tot het einde volhouden en als ware helden volbrengen?
DONS-docent(en): Sophie & Talitha

DE GROODMEESTERS
Rood gaat dit blok de grote competitie der kunst groot-
meesters aan! Elke week verdiepen we ons in een kunstvorm 
waar vervolgens een uitdaging aan vast komt te zitten… 
Wie weet het meeste van de kunsten en mag zichzelf aan 
het einde van het blok gROODmeester van DONS noemen?
DONS-docent(en): Eva B & Froukje

ZWART WIT
Wat is wit zonder zwart en andersom? We zetten het op 
papier met houtskool & inkt. Filosoferen over manieren 
om wit en zwart bij elkaar te brengen. Onderzoeken de 
schaduwkanten en maken muziek met zowel de witte  
als de zwarte toetsen.
DONS-docent(en): Kaily & Maarten

rood en goud
MASTER OF GAMES
Wie is de mol? Expeditie Robinson? Jachtseizoen? De Kluis? 
Pff… daar draaien Rood en Goud hun handen inmiddels niet 
meer voor om.Het wordt tijd voor een upgrade. 
Wie is de ultieme Master of Games?
DONS-docent(en): Froukje & Esmee 

GOUD AMAZING ANIMATION
Goud verandert zichzelf dit blok in ware regisseurs: we gaan 
aan de slag met het maken van onze eigen animatiefilms!  
We duiken met elkaar in het proces van het bedenken  
van een sterk verhaal, tot het maken van personages en  
achtergronden om dan te eindigen als cameraman of vrouw. 
Licht, camera…….. actie! 
DONS-docent(en): Anne & Veerle

GRIME
Dit blok waant Goud zich in de wondere wereld van de grime. 
We gaan onszelf verbouwen, vervormen en stappen ik de 
rol van ons alter-ego. We zetten een masker op en wachten 
gespannen af. Ben jij er klaar voor?
DONS-docent(en): Danique & Kaily

WANTED
Van kleins af aan hebben we allemaal soortgelijke spelletjes 
meegekregen. Klassiekers als verstoppertje, tikkertje of 
mens-erger-je-niet. Waar bestaan die spellen nou eigenlijk 
dat verzinnen? Moeten we iets voorbereiden of kunnen we 
meteen aan de slag? Elke week kijken we constructief waar 
onze favoriete spellen uit bestaan en hoe we die nog vetter 
kunnen maken...
DONS-docent(en): Eva B & Eva S
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