
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 23 JANUARI T/M  
DONDERDAG 26 JANUARI

LET OP!! LET OP!! VRIJDAG 27 JANUARI IS 
EEN LANGE DONS DAG

PRESENTATIE:  
VAN 16.30 TOT 17.30

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT WINNIE DE POEH EN ZIJN VRIENDJES…

Winnie de Poeh wie kent hem niet! De verhalen van 
Winnie en zijn vrienden met eigen karakters zijn een 
bron van inspiratie voor velen. Zo bang als knorretje, 
zo zenuwachtig als konijn en zo zorgzaam als Kanga. 
WIT gaat dit blok langs een emotionele rollercoaster  
bij alle personages.
DONS-docent(en): Krist

WC-ROLLETJES ZIJN DOLLETJES
Jeetje wat verzamel je ongemerkt toch veel  
wc-rolletjes! Zou je ze ook kunnen sparen!? Misschien 
kun je er dan ook allerlei leuke dingen mee kunnen 
maken?! Zoals stempels of muziekinstrumenten? Of 
wat dacht je van een heuse 17e eeuwse pruik! WIT, 
GROEN en GEEL gaan dat dit blok samen ontdekken!
DONS-docent(en): Elodie

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

WINTERVERHALEN
Wij gaat op ontdekkingsreis naar bevroren landen! 
Door prachtige winterse verhalen, ontmoeten wij 
sneeuw meisjes en beren koningen. Volgen wij helden 
en heldinnen op epische reizen door het winter  
wonderland. De kracht van vriendschap wordt op  
de proef gesteld, kan WIT dat aan? 
DONS-docent(en): Kaily 

WIT, GROEN EN GEEL
FUNKY FRIDAY
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar vrijdag is niet 
alleen het einde van de week, maar ook het begin  
van het weekend! Van parcours tot bioscoop.  
Van disco tot de lekkerste kookkunsten. Voor ieder  
wat wils, want op vrijdag is bij ons het Funky friday! 
DONS-docent(en): Talitha & NaréGROEN WINNIE DE POEH EN ZIJN VRIENDJES…

Winnie de Poeh wie kent hem niet! De verhalen van 
Winnie en zijn vrienden met eigen karakters zijn een 
bron van inspiratie voor velen. Zo bang als knorretje, 
zo zenuwachtig als konijn en zo zorgzaam als Kanga. 
WIT gaat dit blok langs een emotionele rollercoaster  
bij alle personages.
DONS-docent(en): Talitha

WC-ROLLETJES ZIJN DOLLETJES
Jeetje wat verzamel je ongemerkt toch veel  
wc-rolletjes! Zou je ze ook kunnen sparen!? Misschien 
kun je er dan ook allerlei leuke dingen mee kunnen 
maken?! Zoals stempels of muziekinstrumenten? Of 
wat dacht je van een heuse 17e eeuwse pruik! WIT, 
GROEN en GEEL gaan dat dit blok samen ontdekken!
DONS-docent(en): Anne

GOTTA CATCH EM ALL! 
Wat voor krachten heeft Charizard?En wie is de  
sterkste? Sommigen van jullie weten dit nog niet, maar 
Juf Elodie is naast DONS juf ook Pokémon trainer. 
Zij komt dit blok langs om de kennis van GROEN te 
testen. Kunnen jullie aan het einde van het blok de 
arena in voor een echte battle? 
DONS-docent(en): Elodie 

GEEL BOEM CLICK CLACK CLICK 
Er wordt gebouwd in de Notenkraker. Een hele nieuwe 
toren naast het schoolgebouw!! GEEL gaat dat goed 
 in de gaten houden. En misschien komt er wel een 
echte bouwvakker langs? Wat kunnen wij eigenlijk  
allemaal zelf bouwen? En met wat? Legosteentjes, 
kapla blokken en zelfs doeken misschien?  
DONS-docent(en): Jeroen & Elke 

WC-ROLLETJES ZIJN DOLLETJES
Jeetje wat verzamel je ongemerkt toch veel  
wc-rolletjes! Zou je ze ook kunnen sparen!? Misschien 
kun je er dan ook allerlei leuke dingen mee kunnen 
maken?! Zoals stempels of muziekinstrumenten? Of 
wat dacht je van een heuse 17e eeuwse pruik! WIT, 
GROEN en GEEL gaan dat dit blok samen ontdekken!
DONS-docent(en): Melina & Hanna

KUNSTBENDE!
Een burgemeester die de wereld altijd maar in ‘t zwart, 
wit en grijs ziet. Zijn dochter die juist hunkert naar  
meer kleur! GEEL vormt dit blok een ware KunstBende 
om de wereld stiekem een beetje meer kleur te geven. 
Gaat dit lukken en zal de burgemeester dit ook zo 
gaan zien?
DONS-docent(en): Amber & Talitha

ORANJE HET SPEL TUSSEN DONKER EN LICHT
Er is een grote ster uit de hemel gevallen en er zijn 
duizenden lichtjes neergedaald. ORANJE vindt deze 
allemaal dit blok en gaat op optocht door de donkere 
winterdagen. Loop je mee? Dan kijken we samen  
waar we terecht komen! 
DONS-docent(en): Naré & Amber

LET’S MAKE A MOVIE! 
Wat heb je eigenlijk allemaal nodig om een eigen  
film te maken? Oranje laat zich dit blok inspireren  
om zelf een film te maken! Ze gaan aan de slag als  
regisseurs, acteurs, camera mensen en als visual 
effects personen. Camera, SET, ACTIE!!!
DONS-docent(en): Jilke & Krist 

MIME MARCEAU 
Wat ORANJE dit blok gaat doen is eigenlijk moeilijk 
te omschrijven in woorden! Jezelf uitdrukken is een 
kunst. Wij ontdekken onze emoties door het gebruik 
van onze handen, gezichtsuitdrukking en bewegingen. 
SPOT aan en let’s start the SHOW! 
DONS-docent(en): Marianne & Naré

ORANJE EN BLAUW
FUNKY FRIDAY
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar vrijdag is niet 
alleen het einde van de week, maar ook het begin  
van het weekend! Van parcours tot bioscoop. Van  
disco tot de lekkerste kookkunsten. Voor ieder wat 
wils, want op vrijdag is bij ons het Funky friday! 
DONS-docent(en): MarisBLAUW LICHTFEESTJES

Wat is het opeens DONKER!! Licht kunnen we allemaal 
wel goed gebruiken in deze dagen. Ook BLAUW gaat 
hiervoor zorgen! Ze gaan dit blok de hele wereld over 
en komen alles te weten over kaarsen, lichtjes en de 
bijbehorende feesten natuurlijk! 
DONS-docent(en): Hanna

PROFESSOR VINN VIS
Hè? Wat is dat nou? Flessenpost? Oh nee! Professor 
Vinn Vis is ontvoerd! Hij wordt vastgehouden op een 
eiland door Koos Kwal. Net nu Vinn een oplossing 
 had bedacht om alle vissensoorten te redden. Kan 
BLAUW helpen het zout terug in de zee te brengen  
en Koos Kwal verslaan? 
DONS-docent(en): Amber & Eva

DE OLYMPISCHE SPELEN 
Passie, vertrouwen, overwinning, ethiek en sportiviteit! 
Dat is waar de vijf verstrengelde ringen van de  
Olympische Spelen voor staan! BLAUW gaat iedere  
de strijd aan voor een gouden, zilveren of bronzen 
medaille! Maar vergeet NIET: “Het belangrijkste bij de 
Spelen is niet het winnen, maar het meedoen.”
DONS-docent(en): Melina

PAARS STRAAT
YO! PAARS, ROOD en GOUD verdiepen zich dit blok  
in de kunsten van de straat. Voor ieder wat wils en 
met een rauw randje. Als razende reporters maken  
ze hier hun eigen klokhuis aflevering over.  
Dat is echt sick!
DONS-docent(en): Kaily

WAAROM IS DE WERELD NIET PLAT?
Oude mannen met gewaden en lange witte baarden 
zijn zooooo saaaiiiii! Dit keer pakken wij het met 
PAARS anders aan! Geen ellenlange gesprekken  
met Socrates of Plato! Wij kunnen dat veel beter!!.  
Nieuwe uitvindingen, gedichten of spellen!  
En natuurlijk nieuwe helden en antihelden!! 
DONS-docent(en): Jeroen & Nare

SPROOKJES VAN HANS CHRISTIAN ANDERS
Er was eens… De prinses op de kikkererwt, De grote 
zeemeerman of Klaas Weinig. PAARS, ROOD en  
GOUD maken samen een voorstelling over 
SPROOKJES! Maar dan, net IETS anders. Zelf spelen, 
maken, verzinnen en bouwen, wij gaan aan de slag en 
creëren dit blok samen een spetterende SHOW!
DONS-docent(en): Anne 

PAARS, ROOD EN GOUD
FUNKY FRIDAY
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar vrijdag is niet 
alleen het einde van de week, maar ook het begin  
van het weekend! Van parcours tot bioscoop. Van  
disco tot de lekkerste kookkunsten. Voor ieder wat 
wils, want op vrijdag is bij ons het Funky friday! 
DONS-docent(en): Elodie ROOD STRAAT

YO! PAARS, ROOD en GOUD verdiepen zich dit blok  
in de kunsten van de straat. Voor ieder wat wils en 
met een rauw randje. Als razende reporters maken  
ze hier hun eigen klokhuis aflevering over.  
Dat is echt sick!
DONS-docent(en): Eva

POSITIVITEIT
Het glas is half VOL, wat kun je allemaal WEL en hoe 
geef je mooie complimentjes! Niets is leuker dan jezelf, 
maar vooral ook een ander, zich GOED te laten voelen. 
Met de koude en grauwe winter om de hoek kan onze 
stemming wel een BOOST gebruiken! Daarom gaan we 
extra positief zijn, natuurlijk met een creatieve touch! 
DONS-docent(en): Kaily & Elke 

SPROOKJES VAN HANS CHRISTIAN ANDERS
Er was eens… De prinses op de kikkererwt, De 
grote zeemeerman of Klaas Weinig. PAARS, ROOD 
en GOUD maken samen een voorstelling over 
SPROOKJES! Maar dan, net IETS anders. Zelf spelen, 
maken, verzinnen en bouwen, wij gaan aan de slag en 
creëren dit blok samen een spetterende SHOW!
DONS-docent(en): Krist

GOUD STRAAT
YO! PAARS, ROOD en GOUD verdiepen zich dit blok  
in de kunsten van de straat. Voor ieder wat wils en 
met een rauw randje. Als razende reporters maken  
ze hier hun eigen klokhuis aflevering over.  
Dat is echt sick!
DONS-docent(en): Anne

JE BESTE ZELF! 
“Wat is jouw kwaliteit?” Daar gaat GOUD mee aan  
de slag dit blok! We gaan op alle mogelijke vlakken 
onderzoeken wat onze eigen talenten eigenlijk zijn.  
Wat zijn eigenlijk onze beste karaktertrekken, of  
onze mooiste dance moves?! Stoerste rap of beste 
sportmoves?!
DONS-docent(en): Anouk 

SPROOKJES VAN HANS CHRISTIAN ANDERS
Er was eens… De prinses op de kikkererwt, De 
grote zeemeerman of Klaas Weinig. PAARS, ROOD 
en GOUD maken samen een voorstelling over 
SPROOKJES! Maar dan, net IETS anders. Zelf spelen, 
maken, verzinnen en bouwen, wij gaan aan de slag en 
creëren dit blok samen een spetterende SHOW!
DONS-docent(en): Jeroen 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022/2023 - DONS NOTENKRAKER

BLOK 2
21 NOVEMBER  

T/M 3 FEBRUARI 


