
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 14 JUNI T/M 

VRIJDAG 18 JUNI
PRESENTATIE VAN 
17.00 TOT 17.30

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT DE RANGERS VAN DONS

Het heeft 2 benen, een verrekijker en het gaat op expeditie... 
Het is een ranger van DONS! Zet je speurneus op en ga mee 
op avontuur! Sporen zoeken, camoufleren, welke vogel zingt 
dit lied? Alles over dieren en natuur, gaan we samen leren! 
Durf jij mee met ons op avontuur in de wildernis? En wie weet 
verdien je wel een échte ranger-diploma. 
DONS-docent(en): Elodie & Eva B

LEKKER KETEN OP DE DONS PLANETEN
3... 2... 1... We gaan vertrekken! Stap in de Rararazendsnelle 
raket en ga mee op ontdekking naar Dansturnus,  
Muziekurius, Stickerpluto, Theatiter en Sporturius! Hoe ziet 
jouw lievelingsplaneet eruit? We maken kennis met alles 
wat er te beleven valt op Dons. Na dit blok ben jij een echte 
DONS-Ster!
DONS-docent(en): Elodie & Eva B

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

SUPERHELDEN!
In dit blok transformeren de kinderen van Wit tot echte  
superhelden! Elke week leren we een nieuwe superkracht, 
ontdekken we wat onze eigen superhelden identiteit is en 
maken we ons klaar om de wereld te redden tegen alle 
schurken.
DONS-docent(en): Auke & Elodie 

wit en groen
DANS JE SUF 
Op vrijdag vieren we dat het weekend er aan komt met een 
mega dansfeest! Elke week kiezen we een nieuwe dansstijl 
en gaan we los op de muziek die daarbij hoort. Hoe dans 
je op klassieke muziek en welke move past er bij een echte 
carnavalskraker? Wij gaan het ontdekk
DONS-docent(en): Eva B en Maris

GROEN MAGISCHE TOVERCLUB
Groen kan alles toveren en verzint de mooiste spreuken  
waar je bij staat. Ze zuigen het niet uit hun duim, maar met 
een pluim. Elke week beleven we een nieuw tover avontuur 
en laten we ons verrassen door alles wat er op ons pad komt. 
Uit het land van de magie zullen er dingen ontstaan en naar 
ons toekomen, maar wat dat dan precies is, dat weten we 
nog niet. Het wordt dus een blok vol magie en verrassingen.
DONS-docent(en): Eva S & Nienke

STUDIO DONS
Elk nummer een eigen verhaal, een andere snaar en een 
andere vorm. In de DONS studio laten wij ons inspireren door 
de nummers van de DONS cd’s door de jaren heen.  
We kunnen veranderen in mini Ninja’s, we kunnen de soep 
aan laten branden of zullen we dit keer lekker Stout zijn?  
De mogelijkheden zijn eindeloos met de liedjes van de  
DONS band.
DONS-docent(en): Eva S & Nienke

KUNST MET HINDERNISSEN
wij creëren de mooiste kunstwerken, maar altijd gaan wij 
hierbij met een bijzondere uitdaging aan de slag. De mens 
inspireert ons en zal als het thema zijn voor ons kunstzinnige 
blok vol gekke hindernissen.
DONS-docent(en): Eva S en Maris

GEEL GELE GRIEZELS
Alle krokkelspaghetti’s en reuzenkribbenbijters nog aan toe! 
De griezels komen naar Geel! Deze geniepige wezens uit 
het boek van Roald Dahl verzinnen de vreemdste acties om 
iedereen het leven zuur te maken. Veranderen ze Geel ook 
in een stelletje griezels of beginnen ze samen een onderste-
boven apencircus? Of Geel verzint een plannetje om voor 
eeuwig en altijd van deze vervelende schepsels af te komen? 
DONS-docent(en): Jilke en Jitske 

NATUUR, HOOR JIJ BIJ! 
Alles om jou heen hoort er natuurlijk bij. Planten, dieren, 
vliegtuigen en de belastingdienst. Allemaal onderdelen van 
onze wereld en maatschappij. We gaan, zaaien, bouwen en 
onderzoeken, van veraf en heel dichtbij. Want “ Natuur,  
hoor jij bij!
DONS-docent(en): Jilke en Maarten

DUIK IN DE TV
Camera klaar? Actie! Dit blok halen we Hilversum naar  
Amsterdam. Geel komt op TV! Maarre.. wat is dat nou  
eigenlijk, een TV? Wat kan je daar allemaal op zien?  
En kunnen we dat niet net zo goed zelf doen? We gaan op 
onderzoek uit en misschien worden we wel beroemd! 
DONS-docent(en): Jilke en Maarten

ORANJE EN GEEL
FRUITMAND
Geel en Oranje gaan een kleurenpalet 
aan smaak ontdekken! 
Ken jij al de rambutan? Hoe voelt, ruikt en proeft die?  
De durian vertelt over zijn reis vanuit Thailand en legt  
uit waarom die zo stinkt! De pitahaya zit in een crisis, wat  
is die nou een kiwi of een meloen?  
Dit blok wordt smulle...eh…ontdekken!
DONS-docent(en): EsmeeORANJE ONBEWOOND EILAND

‘Op een onbewoond eiland, loopt niemand voor je neus.  
Ja je voelt je d’r blij want, lekker leven is de leus.’
Ja lekker leven is ons streven. Daarom maakt Oranje een reis 
naar hun eigen onbewoonde eiland. Wat zouden ze allemaal 
meenemen naar dit eiland? Hoe zorgen ze voor een goede 
slaapplek? En hoe kunnen ze hier heerlijk ontspannen? 
DONS-docent(en): Anne

ATLANTIS
‘Er ligt een stad onder het water verstopt, droom met ons 
mee! Onderzoek of het klopt…’
Wij gaan een nieuwe wereld ontdekken. Banen ons een  
weg door alle kleuren van de onderwater wereld, opzoek  
naar Atlantis. In deze wereld gaan wij onze plek zoeken en 
misschien mogen we er wel blijven!
DONS-docent(en): Anne & Marianne

HI HA! IK BEN EEN NINJA!
‘Rennen over daken met een zwaard op ons rug. Midden in 
de nacht zijn we vliegensvlug. Je kan ons toch niet pakken, 
want we zijn veels te snel. Sterk en behendig, dus je weet het 
wel! Ninja zijn is echt fijn!’
We onderzoeken de wereld van ninja’s. Hoe ziet een ninja 
eruit? Hoe beweegt een ninja? Wat zijn echte ninja skills? En 
uiteindelijk veranderen we misschien zelf wel in ninja’s! 
DONS-docent(en): Anne & Marianne 

BLAUW HAD IK MAAR EEN TIJDMACHINE.
Stel je voor: je stapt in een tijdmachine. Je kunt overal 
naartoe, terug in de tijd. Ga je kijken bij de Dino’s, misschien 
ontcijfer je de hiërogliefen van de oude Egyptenaren of trek je 
je zwaard en bestorm je de kasteelmuur als een echte ridder. 
BLAUW maakt iedere week een reis door de tijd en steeds 
nemen we een klein souvenir mee...
DONS-docent(en): Sophie

ONTWERP JE EIGEN KOSTUUM
We storten ons op het ontwerpen en maken van onze eigen 
kostuums. Haal schaar, tekenpotloden en ander gereedschap 
maar uit de kast! Stap 1: Bedenk een fantasierijk karakter van 
wie je wilt zijn en kunnen. 
Stap 2: Verander langzaam maar zeker zelf in dit karakter! 
Zullen we nog wel te herkennen zijn als ze over een paar wek-
en het toneel betreden in hun geheel zelf bedachte outfits?
DONS-docent(en): Amber & Krist

SUPERHELDEN TRAINING 
Dit blok staat in het teken van superhelden. Wat is er allemaal 
voor nodig om een echte held te zijn? We gaan samen 
personages bedenken en ontwikkelen. Denk daarbij aan een 
naam, welke krachten je hebt, en wie je kan helpen. Een 
superleuk blok vol spanning en sensatie. Als afsluiter spelen 
de kinderen in hun eigen superfilm!
DONS-docent(en): Amber & Krist

Blauw en paars
DE ‘V’ VAN VRIJDAG
Hang de Vlag maar uit want we Vieren dat het Vrijdag is! 
En op Vrijdag kan er Van alles gebeuren... Misschien gaan we 
wel Vissen, of Vaasjes Versieren... Verdwalen in het park of 
zo Veel mogelijk dingen aan elkaar Vastknopen... Verkleden, 
Vlinders tekenen, Vliegtuigen bouwen, Volleyballen of  
misschien wel gewoon lekker Vies worden… en zo kan ik nog 
Veel meer Verzinnen! Het Verschilt iedere keer, als het maar 
met de ‘V’ van Vrijdag is! 
DONS-docent(en): Is nog een verrassing

PAARS MAANDAG IN MINKÉBÉ
Onheil uit het oerwoud van Minkébé: oudtante Jenny, beter 
bekend als Jungle Jenny, is na jaren survivallen in de rimboe 
dement geworden en weet ineens de survival-basics niet 
meer! Kan Paars helpen om Jungle Jenny te laten overleven 
in het oerwoud? Kampvuren, morsecode, coördinaten, en 
andere overlevingstechnieken dat Paars zal omtoveren tot 
echte Survival-Specialisten.
DONS-docent(en): Desi

DINSDAG DIPDAG
Oh nee! Danny Dip van Dip B.V. heeft zijn receptenboek in  
de frituurpan laten vallen! Nu is hij alle recepten van zijn 
 beroemde dipsauzen kwijt en zit hij in een enorme dip...  
Lukt het PAARS om zijn geheime recepten te ontrafelen?  
Hier vast een voor-PROEF-je: dit blok veranderen de kids in 
ware fijnproevers en wie weet… halen ze wel hun DIP-loma :)
DONS-docent(en): Desi 

DE DOOS VAN DONDERDAG
‘Hmm… wat doet die DOOS daar nou op tafel?’ 
‘Zou er iets in zitten?’
‘Moeten we hier iets mee?’
Tsja PAARS… Daar gaan jullie vanzelf achter komen...
Het mysterie van…
De DOOS
DONS-docent(en): Desi

ROOD MEE MET DE MASSA
Niks is meer uniek, alles is al een keer gedaan en overal ter 
wereld kan je dezelfde muziek horen of die coole sneakers 
scoren. Iedereen heeft dezelfde all stars, om over al die kids 
met dezelfde Iphone 8 nog maar niet te beginnen... Wat is 
dan nog nieuw? Wat is eigen en uniek? Wat is kunst en hoe 
blijf jij jezelf in die massa? Dat gaan wij uitzoeken.
DONS-docent(en): Talitha

MYTHES, SAGES EN LEGENDES 
Iedereen kent Thor, Hercules en Wonder Woman als  
superhelden. Maar waar komen ze vandaan, wat is hun  
achtergrond en welke verhalen maakten hen tot wie ze nu 
zijn?Rood duikt de wereld van mythes, Sages en Legendes  
in en ontdekt hoe de helden van toen tot de helden van  
nu zijn gevormd. 
DONS-docent(en): Melina & Talitha

HET UUR VAN DE WOLF
Gehuil in de verte, pootafdrukken in de gang, mysterieuze 
gebeurtenissen... Klokslag 15:00 verandert er iets op DONS. 
Wat en hoe? Tja Rood….kom daar maar eens achter.
DONS-docent(en): Talitha

rood en goud
ONCE UPON A UNIVERSE
Once upon a time was er een groep kinderen die al veel te 
oud voor sprookjes was. Die dude die zijn naam niet meer 
wist? Die piraat die van glimmende haken houdt? Die meid 
die haar hele leven al in Lockdown zit? Pfffoee daar weten  
wij alles van. Wij vinden dat saai! Wij willen supersonische 
powers! Wij willen Arrow, The Flash, Wonder Woman en 
Captain America! Op naar een ander Universum!
DONS-docent(en): TalithaGOUD MEEDOEN = WINNEN

In een mix van sport en spel gaat Goud een toernooi 
tegemoet. Scores, bijhouden, keihard je best doen, elkaar 
helpen of juist niet, teams of individueel, elke week weer een 
nieuwe challenge en een kans om je helemaal te verliezen in 
een nieuw spel om pas daarna na te denken over het resulta-
at. Als je dat lukt heb je eigenlijk al gewonnen. In dit toernooi 
zijn er dus eigenlijk geen winnaars of verliezers!
DONS-docent(en): Jeroen & Lodi

ACTIEF /PASSIEF 
We gaan op zoek naar het evenwicht tussen sport en spelletjes, 
langzaam en relax naast snel en luid. Tegenstellingen als dag 
en nacht, Maar met deze uitersten is er voor ieders wat wils! 
Jouw vrijheid begint waar die van de ander stopt. Vrijheid en 
keuzes staan centraal. Want van slimme keuzes wordt ieder-
een vrolijk. Materiaal en docenten tot de beschikking. Lekker 
plaatje aan op de achtergrond. Doe (d)ons die maar!
DONS-docent(en): Jeroen & Lodi

YAHOO SERIOUS !!!!
Yahoo Serieus was een man in Australië die twee kanten had, 
de een was vrolijk en blij de ander was drama en donker.
Eigenlijk heel herkenbaar, zo ook voor Goud . Dus gaan we 
op zoek naar de verschillen bij ons zelf en de ander,niet stil of 
snel, niet wit of zwart maar in de kleur van je hart.
DONS-docent(en): Jeroen

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 - DONS 3

BLOK 4
VAN 10 MEI
T/M 9 JULI


