
DAGAFSLUITING!
DAGELIJKS 

VAN 17:00 TOT 17:25 UUR  
BLOKAFSLUITING!

MAANDAG 18 JANUARI T/M
 VRIJDAG 22 JANUARI 

 020 737 09 03   INFO@DONSOPVANG.NL  WWW.DONSOPVANG.NL

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT Wit en Groen

DE DROMERS
In een land hier ver vandaan wonen de echte Dromers.  
Deze Dromers dromen dag en nacht. Als ze geslapen  
hebben, weten ze altijd precies wat ze die nacht gedroomd 
hebben. En al die bijzondere dromen bewaren ze op een 
veilige plek. Maar op een ochtend zijn alle dromen weg. 
Vergeten. Daarom komen er in dit blok een aantal Dromers 
langs om de hulp te vragen van Wit en Groen. Kunnen we 
de dromen voor de Dromers vangen en zo de Dromers weer 
laten dromen?
DONS-docent(en): Eva B, Jilke & Nienke 

Wit En Groen
HET LEVEN IS EEN FEESTJE
We naderen een periode met heel veel feestdagen. Met de 
groepen Wit en Groen focussen wij ons dit blok dan ook op 
feesten uit verschillende culturen. Hoe worden deze feesten 
gevierd? En hoe zou hun eigen droomfeest eruit zien?
DONS-docent(en): Anne, Elodie & Veerle

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

Wit, Groen EN ORANJE
ROXY & THE ROLLS
We krijgen dit blok bezoek van een echte Rockband!  
Roxy & the Rolls komen langs met maar één doel; Er moet 
meer gerockt worden! Daarom willen ze een groot optreden 
en feest organiseren bij ons op DONS. Maar er gaat steeds 
iets mis...Zal het ze lukken?
DONS-docent(en): Elodie, Eva S, Froukje, Jilke & Talitha

wit, groen geel 
en oranje
DR. & FRAULEIN VON FLOEPSCHENSTEIN
Dit blok krijgen we hoog bezoek! Helemaal speciaal uit  
Duitsland, komen wetenschapper Dr. von Floepschenstein  
en zijn vrouw om met ons te experimenten. Alleen is Fraulein 
von Floepschenstein niet zo heel handig… 
Oh oh… als dat maar goed gaat…!
DONS-docent(en): Froukje & MarisGROEN

GEEL DE NINJA SCHOOL 
De juf heeft een heel goed bewaard geheim. Zij is namelijk 
een echte Ninja! Jaren geleden zat zij op de Ninja school. 
Nu is de school op zoek naar nieuwe Ninja’s in de Dop… 
Heeft GEEL het ninja talent en sluipen zij straks in het rond 
als schaduwen in de nacht? Wax on wax off… HI HA GEEL 
IS EEN NINJA! 
DONS-docent(en): Jeroen & Sophie

THE PROFESSORS OF SOUND
Waar zit geluid in en wat voor geluid maakt dat? En als ik een 
verhaal maak, wat voor geluiden komen daar dan in voor? 
En hoe ga ik dat dan doen? Kan ik met behulp van geluiden 
een verhaal maken? En hoe klinkt een verhaal zonder geluid? 
Kan ik zelf een melodie verzinnen en opschrijven? Als echte 
professors of sound gaat geel op onderzoek uit. 
DONS-docent(en): Jilke & Nienke

‘DIT KAN MIJN NEEFJE VAN 5 OOK.’
Karel Peer komt langs want hij ten einde raad! Meneer Peer 
is een kunstenaar maar als hij zijn kunst laat zien aan mensen 
voelt hij zich regelmatig onbegrepen. Vaak zijn de reacties: 
‘Dit kan mijn neefje van 5 ook!’ En nu hij zijn grootste kunst-
werk ooit wilt maken vraagt hij de kinderen van Geel hem te 
helpen. Want áls het klopt wat de mensen zeggen… Wie kan 
je dan beter vragen om te helpen dan de kinderen van Geel!
DONS-docent(en): Auke & Esmee

ORANJE HOCUS POCUS
Helemaal boven in de school zit een geheimzinnig lokaal... 
er wordt gefluisterd dat de kinderen die hier les krijgen, 
stiekem wel eens tovenaars of heksen zouden kunnen zijn... 
Pas maar op, want straks veranderen ze je nog in een kikker!
DONS-docent(en): Veerle

ODE AAN LEGO
Oranje duikt in de werelden van Lego; van geschiedenis en 
middeleeuwse kastelen tot ruimte en StarWars Films.
Huizen, treinen, flatgebouwen alles kun je bouwen! Weet jij 
al wat je wil met Sinterklaas ? Misschien maken we wel een 
vette verlanglijst ?LeGo!!LeGo!! 
DONS-docent(en): Jeroen & Talitha

ROXY & THE ROLLS
We krijgen dit blok bezoek van een echte Rockband!  
Roxy & the Rolls komen langs met maar één doel; Er moet 
meer gerockt worden! Daarom willen ze een groot optreden 
en feest organiseren bij ons op DONS. Maar er gaat steeds 
iets mis...Zal het ze lukken?
DONS-docent(en): Elodie, Eva S, Froukje, Jilke & Talitha

BLAUW GRAPPEN MET GROLLE
Hahaha! Hihihi! Hohoho! Moppen tappen, ginnegappen, dikke 
lol trappen. Scheetkussens, vreemde types zoals Mister Bean, 
vreselijk gênante verhalen. Waarom zijn clowns grappig? Hoe 
val je op? Wanneer moet je lachen en wanneer niet? Master of 
fun Grolle komt langs en geeft een spoedcursus Grappen met 
Grolle. Kan Blauw net zo grappig worden als Grolle? Of: zijn ze 
misschien veel grappiger dan Grolle? Hahaha! Hihihi! Hohoho!
DONS-docent(en): Desi & Lodi

UIT JE BOL MET WOL!
Dit blok gaat Blauw ontdekken wat je allemaal kunt doen 
met wol. Van vilten tot haken en vlechten. Sjors het schaap 
zal elke week een leuke opdracht bedenken die de kinderen 
samen met de juffen kunnen uitvoeren.
DONS-docent(en): Amber & Jessica

DE GROTE SPELSHOW
Spelletjes, opdrachten, quiz vragen en uitdagingen. In dit  
blok gaat Blauw met veel aandacht voor muziek, theater en 
beeldend werk een spelshow maken en spelen. Laat de  
grote spelshow beginnen! 
DONS-docent(en): Kaily & Maarten

Blauw en paars
DONS TEST TEAM
Wordt de uitkomst Blauw of Paars, we proberen maar  
wat en zien wat de uitkomst gaat zijn. Proefje hier, testje  
daar voor je het weet zijn we klaar.
DONS-docent(en): Eva S & Kaily

PAARS STOMME FILMS
Stomme films maken?! Maar het zou toch een LEUK thema 
worden? Neeheee… We maken een trip down memory lane 
en gaan terug in de tijd van de zwart-wit films! We duiken in 
de wereld van Laurel & Hardy, met veel hilariteit tot gevolg!
DONS-docent(en): Elodie & Froukje

WE GAAN OP REIS NAAR HET VERRE OOSTEN
We gaan op reis naar het verre oosten, nee niet naar  
Enschede, maar richting Azië! In geuren en kleuren gaan  
wij met paars een reis maken langs allerlei gewoonten en  
bezienswaardigheden. 
Gaan jullie mee?
DONS-docent(en): Marianne & Eva S 

MAGISCHE WEZENS EN WAAR ZE TE VINDEN
Hoe kan het dat je tegenwoordig bijna geen magische wezens 
ziet? Niet op straat, in het park en zelfs in het bos zijn ze  
nauwelijks meer te vinden. Heeft dit een specifieke oorzaak of 
zijn ze gewoon schuwer? Paars duikt in een zoektocht naar 
sfinxen, watermonsters en hypogrieven. Zal het ze lukken te 
achterhalen welke wezens er nog zijn, waar ze zich bevinden en 
kunnen we ze helpen weer terug de mensenwereld in te komen?
DONS-docent(en): Amber & Desi

ROOD ARCHAÍA ELLÁDA
Icarus die met zijn wassen vleugels naar de zon vliegt, Ajax 
die vocht tegen de Trojanen en Artemis die maar bleef jagen. 
3000 jaar geleden was Griekenland één van de machtigste 
landen ter wereld. Theater en tragedies, kunst en wetenschap 
en goden en godinnen behoorden tot de orde van de dag. 
Rood gaat zich onderdompelen in de mysteries van de 
Griekse oudheid.
DONS-docent(en): Kaily & Talitha

DIY
Do It Yourself! Dit blok doet Rood lekker alles zelf.  
“How it’s made” maar dan anders, want wij gaan op  
de moderne tour! We duiken onder in de wereld van  
Youtube-tutorials… Zou het ROOD lukken om een eigen 
tutorial te maken?
DONS-docent(en): Eva B & Froukje

HET ZELFPORTRET
Rood gaat dit blok een kijkje nemen naar zichzelf.  
In verschillende disciplines, waaronder film, fotografie en 
poëzie, gaan de kinderen op onderzoek uit in hoe ze eruit 
zien en wie ze zijn.
DONS-docent(en): Jessica & Marianne

rood en goud
THE MASKED TALENTS
Wie kan er zo goed zingen? Wie kan de bal wel 10 minuten 
hoog houden en wie kan die choreo zo goed dansen? 
Rood en Goud gaan als gemaskerde, in een pak gehesen 
talenten het Podium op en laten daar hun kunsten zien.  
Zal de rest kunnen raden wie er in het pak zit?
DONS-docent(en): Esmee & Talitha

GOUD GOUD IS OUD
En dus groot en wijs genoeg om elkaar iets te gaan leren, 
een eigen invulling te geven aan het blok en te laten zien wat 
je kan. Vanuit de interne motivatie gaan we aan de slag met 
verbondenheid, competenties en autonomie. 
Succes!
DONS-docent(en): Anne & Eva S

HENRY HET WASREK
Henry het wasrek? Huh?! Henry het wasrek?! Lees ik dat nu 
goed. JA ZEKER! Henry het wasrek. Henry is zo legendarisch 
hij heeft geen uitleg nodig. Dus dat doen we dan ook niet. 
DONS-docent(en): Danique & Lodi

THE BUTTERFLY CIRCUS
Goud wordt het Butterfly Circus. In dit circus mag je jezelf 
blijven. Wat kun je? Wat wil je? Wat wil je kunnen?
Ieder heeft zijn eigen kracht, zijn eigen stijl, zijn eigen passie.
We leren je die kracht om te zetten in circus, kunstwerken 
en op film. Waarschijnlijk is er nog een dj nodig om er een zo 
groot mogelijk feest van te maken. Er is in dit circus ruimte 
voor alle mooie, eigen ideeën en wensen.
DONS-docent(en): Eva B & Jeroen
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