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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT DE VIS DIE NOG NIEMAND HEEFT GEZIEN

Hoe diep is de zee? Kunnen dolfijnen dansen? En hoe slim  
is een octopus? Met haar van koraal, glitter vinnen en de  
taal van de walvis duikt Wit undercover in de diepste wateren 
van de zee. Op zoek naar de vis die nog nooit iemand heeft 
gezien! 
DONS-docent(en): Elodie

IN STIJL DE WERELD ROND
Als koningin Maxima op bezoek gaat in andere landen  
draagt ze iets speciaals van dat land. Binnenkort heeft zij 
een bijeenkomst met meerdere landen bij elkaar. Wat NU?? 
Stylist Fred van Wol krijgt de opdracht om een kostuum te 
maken dat bij alle landen past, hopelijk kunnen wij  
hem helpen! 
DONS-docent(en): Eva B

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

 ‘DE ONMOGELIJKE OPDRACHT: DE ZES DIENAREN’
Gebaseerd op het sprookje ‘de zes dienaren’ gaat Wit op een 
onmogelijke queeste. Heb jij net zoals langnek, springkuit en 
heuvelbuik een bijzonder talent waarmee wij verder kunnen 
komen tijdens deze missie?
DONS-docent(en): Elodie & Anne

wit en groen
DAPPERE DRAKEN
Draken zijn vuurspuwende en mythische wezens! 
Wit en Groen gaan luisteren naar de meest bijzondere  
drakenverhalen. Ze maken een drakendans,  
draken-knutselen en verzinnen samen wat de dapperste 
draak allemaal kan! 
DONS-docent(en): Maris & Talitha

GROEN DUIKEN MET DOKUS
‘Kggggrrrrrhallo? Ghrrrrggsprrreeek ik met DONS?’ Vanaf de 
bodem van de oceaan probeert duiker Dokus contact met 
Groen te krijgen. Onder een grote, blauwe schelp vond ze 
een schatkaart! Kunnen wij Dokus helpen met het speuren 
naar de schat?
DONS-docent(en): Eva

IN STIJL DE WERELD ROND
Als koningin Maxima op bezoek gaat in andere landen  
draagt ze iets speciaals van dat land. Binnenkort heeft zij 
een bijeenkomst met meerdere landen bij elkaar. Wat NU?? 
Stylist Fred van Wol krijgt de opdracht om een kostuum te 
maken dat bij alle landen past, hopelijk kunnen wij  
hem helpen! 
DONS-docent(en): Elodie & Talitha

‘DE ONMOGELIJKE OPDRACHT: DE BREMER  
STADSMUZIKANTEN’
Op donderdag gaat Groen op reis naar Bremen!  
We maken kennis met de ezel, de hond, de kat en de haan. 
Het sprookje over deze vier bijzondere dieren zit vol met  
muziek, dus gaan we zelf ook met instrumenten aan de slag! 
DONS-docent(en): Eva B & Maris

GEEL DUIKEN MET DOKUS
‘Kggggrrrrrhallo? Ghrrrrggsprrreeek ik met DONS?’ Vanaf de 
bodem van de oceaan probeert duiker Dokus contact met 
Geel te krijgen. Onder een grote, blauwe schelp vond ze een 
schatkaart! Kunnen wij Dokus helpen met het speuren naar 
de schat?DONS-docent(en): Jilke 

IN STIJL DE WERELD ROND
Als koningin Maxima op bezoek gaat in andere landen  
draagt ze iets speciaals van dat land. Binnenkort heeft zij 
een bijeenkomst met meerdere landen bij elkaar. Wat NU?? 
Stylist Fred van Wol krijgt de opdracht om een kostuum te 
maken dat bij alle landen past, hopelijk kunnen wij  
hem helpen! 
DONS-docent(en): Anne

KLEIN DUIMPJE 
Het is klaar met alle vooroordelen! De kinderen van Geel 
zijn dan misschien wel ‘klein’, maar zeker niet onwetend en 
onbekwaam. Hun leeftijd maakt ze juist uniek. Dit blok gaan 
wij een eigen versie van klein duimpje maken. Een pleidooi 
voor het kind zijn!
DONS-docent(en): Jilke

ORANJE EN GEEL
DE LIJST
Op vrijdag doen we De lijst! Het is vrijdag en dus doen we 
lekker wat we zelf willen. De kinderen maken DE LIJST. 
(Bijna) niets is te gek en de lijst is heilig! En elke week kiezen 
we de activiteit waar we het meeste zin in hebben.
DONS-docent(en): Jitske

ORANJE NIET-VERJAARDAGSFEEST
Bleeeh! Wat stom! Waarom moet je altijd zo lang wachten  
tot je weer jarig bent? Gelukkig hebben ze daar in  
Wonderland een heel goed idee op bedacht; het niet-ver-
jaardagsfeest. Zo is er toch iedere dag wat te vieren!
DONS-docent(en): Jitske & Krist 

PROZIE HORVOERUI
Het is zo ver, na zo’n 100 jaar bakken in de zon komt  
eindelijk het Prozie Horvoerui-ei uit! Dit bijzondere beestje  
met absurd grote ogen, oren, neus, tong en poten heeft de 
beste waarneming van de hele wereld.Oranje verdiept zich 
dit blok in deze mysterieuze Prozie en gaat zich met haar 
proberen te evenaren. 
DONS-docent(en): Jilke 

DONS IN WONDERLAND
Dit blok duiken we met Oranje niet alleen in het konijnenhol, 
we maken het! Hoe ziet ons Wonderland eruit en wat komen 
we daarin allemaal tegen? Aan het einde van dit blok hebben 
we zo een speciale kijkdoos gemaakt dat je moet oppassen 
dat je er zelf niet invalt...
DONS-docent(en): Amber & Auke 

BLAUW THE BRONX
The Bronx; de geboorteplaats van rap, HipHop muziek en 
dans. Blauw en Paars schrijven een eigen rap, worden de 
meest coole breakdancers, ontdekken de ins en outs van 
beatboxen en wie weet komt er nog wat graffiti aan te pas... 
DONS-docent(en): Anne

PAK JE TAS, WE GAAN!
Een wereldreis aan de hand van muziek, kunst en heerlijk 
eten. Wie wil dat nou niet? Dit blok nemen wij de kinderen  
uit Blauw mee op avontuur. Benieuwd waar we allemaal 
terecht zullen komen en wie we gaan tegenkomen?  
Pak dan je badpak in en kom mee! 
DONS-docent(en): Amber & Anouk

MTV 
Tijdens dit blok staat de donderdag van Blauw in het teken 
van videoclips! We trekken alles uit de kast om de leukste 
videoclips na te maken. We werken aan choreografieën,  
bedenken kostuums, en is de set al klaar? ZINGEN MAAR! 
DONS-docent(en): Krist & Melina

Blauw en paars
THEATER EN BEELDEN
Knutselen is een hit, theater spelen kan de juf als geen 
ander. Dus mixen wij dit blok theater en beeldende kunst!  
Wij gaan met Blauw en Paars twee vormen van theater  
ontdekken: Schaduwspel en maskerspel! 
DONS-docent(en): Marè

PAARS THE BRONX
The Bronx; de geboorteplaats van rap, HipHop muziek en 
dans. Blauw en Paars schrijven een eigen rap, worden de 
meest coole breakdancers, ontdekken de ins en outs van 
beatboxen en wie weet komt er nog wat graffiti aan te pas... 
DONS-docent(en): Talitha

MONEY MONEY MONEY
De aankomende dinsdagen gaat paars het geld laten rollen. 
Maar wat is geld eigenlijk en hoe kom je eraan? Maakt geld 
nu echt gelukkig of is rijk zijn eigenlijk heel zwaar? Allemaal 
vragen, waar we hopelijk wat antwoorden op kunnen vinden. 
DONS-docent(en): Krist 

KERSTMIS 2021
Elk jaar wordt het gevierd en geven we elkaar cadeautjes. 
Maar waarom doen we dat eigenlijk? Wat is een
adventskalender en waarom versieren we dennenbomen. 
Paars gaat op onderzoek en zal het zelf natuurlijk ook een 
beetje vieren! 
DONS-docent(en): Jeroen

ROOD HANDEN UIT DE MOUWEN… WIJ GAAN BOUWEN! 
Met het thema bouwen gaat Rood op ontdekkingstocht naar 
allerlei verschillende soort gebouwen. Bouw een appartement 
met klei, een villa van reuze lego of monument van resthout, 
het kan allemaal! We laten onze fantasie gaan en bouwen er 
op los! 
DONS-docent(en): Melina

SINTERKERST & NIEUW
Komende periode hebben wij te maken met Sinterklaas,  
Kerst EN oud en nieuw. Wat nou als wij alle elementen bij 
elkaar gooien? Dan is dat natuurlijk driedubbel feest! 
De kinderen zullen iedere week hun eigen DIY’s ontwerpen 
in het thema SinterKerst & Nieuw. 
Het wordt een KNALLEND blok!
DONS-docent(en): Kaily & Melina

KAILITHA GAAT ERVOOR
I CAN HEAR THE WeddingBELLS!! De juffen zijn verliefd en 
stappen in het huwelijksbootje. En wie kan er nu beter  
ceremoniemeester, wedding planner, stylist en BABS worden 
dan Rood? Precies! Nu alleen nog de taart regelen!! 
DONS-docent(en): Kaily & Talitha

rood en goud
DE TAAK MEESTER “ WEEKEND-EDITIE”
De Taakmeester gaat nu ook op vrijdag een taak verstrekken 
aan Rood en Goud. Het is even afwachten of ze op de laatste 
dag van de week nog slim, tactisch en sociaal kunnen blijven 
handelen. Heel veel succes!! T.M.
DONS-docent(en): Lodi 

GOUD ER WAS EENS….
Alles heeft een begin, een geschiedenis. Ook al denk je  
dat het al eeuwen bestaat. Aan de hand van onze hobbies, 
interesses en sport gaan we met Goud terug naar de roots  
en kijken we misschien ook nog naar onze toekomst. 
DONS-docent(en): Jeroen & Kaily 

SPEL, SPEEL EN SAMENSPEL!!!
We gaan door waar we zijn gebleven maar dan een beetje 
anders! Vorig blok was het doel: elkaar leren kennen, nu gaan 
we met Goud door middel van onder andere theater spellen 
de diepte in! Met elkaar samenwerken, groepsdynamica en 
vooral veel sp(e)elplezier!
DONS-docent(en): Jeroen & Maré

TAAKMEESTER 2 “THE MASTER RETURNS”
Na een knallend eerste seizoen, is het nu tijd voor revanche. 
Alle deelnemers van Goud op donderdag staan weer op de 
lijst en kunnen nu hun kennis en ervaring van het vorige blok 
gebruiken voor weer een nieuwe set vreemde en complexe 
taken. Zet hem op! T.M. 
DONS-docent(en): Lodi & Marè

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 - DONS 3

BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 17 JANUARI  

T/M VRIJDAG 21 JANUARI 
PRESENTATIE VAN 
16.30 TOT 17.00

BLOK 2
VAN 15 NOVEMBER
TOT 28 JANUARI


