
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 7 NOVEMBER -  
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PRESENTATIE  

VAN 16.30 TOT 17.30

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT POMPOEN!

Oei, zie ik daar alweer een blaadje vallen van de boom 
en kruipt daar een spin door de keuken? De herfst 
komt er weer aan! Tijd voor Wit om te ontdekken  
welke kleurrijke taferelen zich in dit sei-zoen afspelen. 
DONS-docent(en): Talitha

D.A.N.S!
Hoe danst een ballerina? Hoe danst een breakdanc-
er? En hoe danst eigenlijk een rups of een kabouter. 
Een eend of een piraat? Hoe dans je als je onder de 
douche staat of vastgeplakt aan de grond? Wit gaat 
bewegen dit blok!
DONS-docent(en): Talitha

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

EEN KABOUTER VALT NIET VER VAN DE BOOM
Het wordt weer herfst ! Waarom verkleuren de bomen 
dan? En gaan bomen dan echt slapen? Kabouters 
weten hier natuurlijk alles van en hebben hun kennis de 
afgelopen eeuwen opgeschreven in prachtige boeken. 
Gelukkig is DONS lid van de kabouter bibliotheek. Wij 
zijn benieuwd wat we allemaal te weten gaan komen. 
DONS-docent(en): Elodie

WIT, GROEN EN GEEL
DRUP, DRUP, DRUP
Regendruppels uit de lucht, een oceaan vol bijzondere 
dieren, of natuurlijk een lekker verfrissend glaasje om 
te drinken. Wij duiken op vrijdag in de wereld van … 
water!
DONS-docent(en): Elodie & Maris

GROEN POMPOEN!
Oei, zie ik daar alweer een blaadje vallen van de boom 
en kruipt daar een spin door de keuken? De herfst 
komt er weer aan! Tijd voor Wit om te ontdekken  
welke kleurrijke taferelen zich in dit sei-zoen afspelen. 
DONS-docent(en): Naré

HET GROTE VERRASSING THEMA
Juf Elodie is terug! En dat betekent maar een ding;  
we gaan met Groen op avontuur! Van kwiebel knutsels 
tot woela woops. Van ondersteboven tot groot naar 
klein. Lukt het de juf om Groen te verrassen??
DONS-docent(en): Elodie

EEN KABOUTER VALT NIET VER VAN DE BOOM
Het wordt weer herfst ! Waarom verkleuren de bomen 
dan? En gaan bomen dan echt slapen? Kabouters 
weten hier natuurlijk alles van en hebben hun kennis de 
afgelopen eeuwen opgeschreven in prachtige boeken. 
Gelukkig is DONS lid van de kabouter bibliotheek. Wij 
zijn benieuwd wat we allemaal te weten gaan komen. 
DONS-docent(en): Anne

GEEL 7 KLEUREN
7 weken en 7 kleuren maken samen 1 regenboog! 
Welke kleuren zijn er? En welk gevoel heeft rood en 
heeft jaloezie een bepaalde kleur? Aan het einde van 
het blok weet Geel het allemaal! 
DONS-docent(en): Alissya & Eva

TERUG NAAR DE WILDERNIS
De dieren uit Artis hebben DONS een brief geschreven. 
Ze zijn het helemaal zat! De ijsbeer vond de zomer 
veel te warm, de wolf mag niet teveel geluid maken en 
de vissen willen geen getik meer tegen het glas. Er zit 
maar een ding op; terug naar de Wildernis! Hoe doe je 
dat ook al weer? Geel kan daar hopelijk bij helpen! 
DONS-docent(en): Amber

EEN KABOUTER VALT NIET VER VAN DE BOOM
Het wordt weer herfst ! Waarom verkleuren de bomen 
dan? En gaan bomen dan echt slapen? Kabouters 
weten hier natuurlijk alles van en hebben hun kennis de 
afgelopen eeuwen opgeschreven in prachtige boeken. 
Gelukkig is DONS lid van de kabouter bibliotheek. Wij 
zijn benieuwd wat we allemaal te weten gaan komen. 
DONS-docent(en): Jeroen & Talitha

ORANJE DRAKEN
In de Drakenstad worden er altijd tegelijkertijd een kind 
en een draakje geboren. Welke draak is van jouw?  
En heeft hij ook specia-le krachten? Als de baby 
draakjes worden ontvoerd, moet Oranje in actie komen 
om ze te redden, gaat dit lukken?!  
DONS-docent(en): Amber & Hanna

SURREALISME IN DE KUNST
Kunstenaar DONSLI vlogt er de laatste tijd op los, want 
hij heeft een groot probleem! Slapen lukt niet, droomt 
ook niet en dus weg is zijn inspiratie… Kan Oranje 
DONSLI helpen die weer terug te vinden met een  
zoektocht door alle alle vormen en maten?? 
DONS-docent(en): Eva & Hanna

VIES! 
Poep! Slijm! Scheetjes! Modder! Oranje gaat zich dit 
blok onder-dompelen in viezigheid! Maar wat maakt 
iets vies eigenlijk vies? Wat vies is voor de één is  
misschien minder vies voor een ander.. Dat gaan we 
op een hele smerige manier ontdekken ;)
DONS-docent(en): Marianne & Naré

ORANJE EN BLAUW
ZEG EENS AAAAA
A is de eerste letter van het Alfabet, Adam de eerste 
man die sa-men met EvA een Appeltje heeft gegeten. 
A is ook Adem in en Adem uit, A is Actie! A is Anders, 
A kan Alles zijn! 
Elke vrijdag een nieuwe A om de week sAmen Af te 
sluiten. 
DONS-docent(en): Ivana & NaréBLAUW IK GA OP REIS EN NEEM MEE…

We zijn net terug van vakantie en we hebben de 
zomer nog in onze bol. Weet Blauw nog goed welke 
spelletjes we hebben ge-daan? Dit Blok gaan we in die 
spelletjes de allerbeste worden en wie weet versla jij 
volgende zomer je moeder ;)
DONS-docent(en): Jeroen

ACTIE
Blauw kan dit blok al hun energie kwijt in het thema 
ACTIE! En dat is maar goed ook, want die hebben 
zij ook! Rennen, springen, vliegen, gooien, slopen. 
Samen gaan wij op een actieve manier kunst maken, 
kan dat?
DONS-docent(en): Alissya & Anne

ZINTUIGEN
Horen, Zien, Ruiken, Proeven en Voelen. Met je  
zintuigen neem je je omgeving waar. Je merkt dat  
het koud is en je proeft een lekker ijsje. Maar hoe 
werken je zintuigen nu precies? Does it make Sense 
voor Blauw?
DONS-docent(en): Melina

PAARS HET OBJECT
Iedereen uit Paars mag dit blok zelf een object kopen 
om te on-derzoeken. Iedere week gaan wij iets anders 
doen met het voor-werp. We vertellen verhalen, gaan 
op avontuur en maken kunst-werken. Allemaal vanuit 
hun eigen gekozen object!?
DONS-docent(en): Krist

ROBLOX
Online gamen is DE trend en dat vinden deze 
DONS-docenten stiekem ook wel leuk. Maar om  
geen vierkante ogen te krijgen doet Paars dit op een 
DONSige manier. Kunnen wij games maken, maar  
dan in het echt?
DONS-docent(en): Kaily & Krist

“ER WAS EENS…” 
“Er was eens…” – het meest beroemde begin van ieder 
verhaal, sprookje of legende. Maar welke manieren zijn 
er nog meer om een verhaal te vertellen? Wij gaan op 
zoek naar manieren om verhalen te maken én vertellen 
met lichaam, woord, geluid en beeld (2D en 3D). Kijk 
goed om je heen, want inspiratie is overal,
DONS-docent(en): Amber & Flore 

PAARS, ROOD EN GOUD
CRAZY 88 MET TED
Waar is nr. 247? Hoeveel mensen sporten? Waar zijn 
foto 1,2 & 6 genomen? Maak een ondersteboven foto 
met mascotte Ted EN zoek deze specifieke vlek op die 
ene stoeptegel. Ohja, ook binnen de tijd graag en met 
bewijslast, anders tellen de punten niet! GOUD gaat 
Crazy 88! 
DONS-docent(en): TalithaROOD HARRY POTTER

Afgelopen schooljaar is Rood op donderdag met 
een knallend Har-ry Potter feest de zomervakantie 
ingegaan. De Zweinstein Ex-press is inmiddels weer 
vertrokken en de lessen starten weer op Zweinstein! 
Zal Rood hun eerste S.L.I.J.M.B.A.L. examen van  
dit schooljaar halen??
DONS-docent(en): Kaily

DE 70TIES!
Rood stapt in een tijdmachine; Back to the 70’s!!! 
Hippies en Woodstock. Glam rock of Tie dye shirts die 
een tweede leven krijgen. En vooral disco nummers 
waar je niet stil van kan zit-ten….  
Ha. Ha. Ha, Staying alive! 
DONS-docent(en): Melina & Naré 

STRIPBOEKEN
Hoe maak je stripboeken?. POW! Van fotostrips tot 
handgetekend. WOOSH! Van gekke poppetjes tot 
goede verhaallijnen.WHAM! Elke week een ander as-
pect van hoe je de grappigste strip maakt. PIEUW!  
Met als resultaat een strip van, voor en door Rood! 
DONS-docent(en): Ivana & Krist

GOUD GOUD = OUD
GOUD = OUD en luisteren is soms een beetje saai. 
Daarom doen wij liever dingen die wij zelf bedenken en 
leuk vinden! Van graffiti spuiten tot taarten bakken. Wij 
gaan leren van dingen die wij leuk vinden om te doen! 
DONS-docent(en): Anne

HET GOUDEN BUFFET 
In Goud is het belangrijk om steeds beter te weten 
wat je leuk vindt en wat je interesses zijn. Daar gaan 
we naar op zoek en hopelijk leren wij van die van een 
ander. Wat vind je lekker en wat doe je graag? Wat wil 
je het liefst voor je verjaardag en wat ga je doen als je 
groot bent? Wij maken er een Gouden buffet van! 
DONS-docent(en): Jeroen 

‘GOUD EERLIJK’ DE PODCAST
Welkom bij de podcast van Goud! Podcasts zijn haast 
niet meer weg te denken. Tijd dat wij ook een podcast 
gaat starten! Maar wat heb je allemaal nodig en waar 
moet je over praten? Goud gaat hiermee aan de slag! 
Één ding is zeker, het gaat GOUDeerlijk worden ;)
DONS-docent(en): Alissya & Kaily

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022/2023 - DONS 3

BLOK 1
VAN 29 AUGUSTUS  
T/M  18 NOVEMBER


