ACTIVITEITENPROGRAMMA DONS 3

MAANDAG

BLOK 4

VAN 10 APRIL
T/M 30 JUNI

WIT & GROEN

KNUFFELS!

De maandagen staan bij Wit en Groen
geheel in het teken van knuffels! De
kinderen gaan samen met hun favoriete
knuffel op ontdekkingsreis! Samen
verzinnen ze fantasieverhalen, bouwen
ze een knuffel-huis of -nest en leren ze
hun knuffel dansen. Ook mogen ze even
snuffelen aan de knuffel van een ander...
Als klap op de vuurpijl maken ze een
grote DONS-knuffel!
DONS-docent(en): Neeltje
GEEL

VROLIJKE FRANS

Wat doe jij als je blij, boos, bang of
bedroefd bent? Van welke muziek word
je blij en welke past juist bij boos zijn?
Geel onderzoekt emoties en zal de
uitkomsten met Dons delen!
DONS-docent(en): Jamila
ORANJE

ÉÉN VOOR ALLEN,
ALLEN VOOR ÉÉN

Soms is het fijn om in je eentje te werken
of spelen. Maar sommige dingen zijn nu
eenmaal handiger om samen te doen.
Oranje gaat dit blok ontdekken wat er
voor nodig is om samen het beste een
klusje te klaren. Wanneer is het nu juist
fijn om iets samen met iemand te doen en
hoe zorg je ervoor dat de ander jou graag
helpt? Samenwerken en vertrouwen
op elkaar zijn dingen die deze kanjers van
Oranje dit blok gaan ontdekken.
DONS-docent(en): Lodi & Rosan
BLAUW

DANSEN IN VORMEN EN
KLEUREN.

Aan de hand van verschillende muziekstijlen laat groep Blauw zich inspireren tot
het maken van beeldende kunst en dans.
In verschillende vormen en kleuren leert
Blauw interdisciplinair te werken.
Samenwerking, techniek, compositie en
expressiviteit komen aan bod met als
hoofddoel heel veel plezier!
DONS-docent(en): Laura & Nadia
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PAARS

GLOBETROTTERS

Backpack ingepakt? Paars is helemaal
klaar om de wereld over te vliegen.
Van Europa tot Australië, van Azië tot
Amerika, laat de ontdekkingstocht maar
beginnen! Door kennis te maken met
typische vormen van kunst, dans, muziek
en keuken, leren deze avonturiers veel
over verschillende landen en culturen in
de wereld.
DONS-docent(en): Anke & Kirsty
ROOD & GOUD

LET’S CELEBRATE THE SUN!!

De lente is weer begonnen en de zon
komt af en toe tevoorschijn. Rood &
Goud gaan allerlei dingen doen met de
zon. Zo gaan we een zonnewijzer maken,
spelen met schaduwen en natuurlijk lekker
chillen. Alles om te vieren dat de zon er
weer is!
DONS-docent(en): Malwina & Nicoline

maakt Geel kennis met een nieuwe
vorm van circus en zal het grote publiek
hiermee verrassen!
DONS-docent(en): Kirsty & Maarten
ORANJE

DE MAAKBARE WERELD
VAN ORANJE

Oranje gaat de wereld op zijn kop zetten.
Oranje wordt de kracht die gebouwen
staande houdt, vissen kan laten
vliegen en de paardenbloem laat
concurreren met het vergeetmenietje.
Oranje will rock our world!!!!
DONS-docent(en): Leontien& Nilay
BLAUW

GROEN MOET JE DOEN!

Op dinsdag laten we onze groene
vingers zien. We leren over alles wat
groeit en bloeit en houden hopelijk
veel plantjes in leven!
DONS-docent(en): Janneke
PAARS

GRIEKSE MYTHEN & SAGEN

DINSDAG
DE MUZIEKFABRIEK

Met trommels en toeters maken
wij muziek, we zingen, swingen en
dansen erop los.
DONS-docent(en): Naomi & Neeltje

Met deze prachtige wereld zullen wij
de fantasie van Paars gaan prikkelen.
Van Aphrodite tot Zeus, van de
onderwereld tot de Olympus.
Wij laten Paars meevoeren door de
spanning, tragiek en liefde die deze
verhalen vertellen.
Dat wordt smullen geblazen.
DONS-docent(en): Rosan & Tim

GEEL

ROOD

Geel maakt kennis met niet zomaar een
circus. Nee, het wonderlijke, magische
circus ontpopt zich bij DONS.
Wat zijn dat voor bijzondere dieren en
waar komen ze vandaan? Wat een
speciale acts worden daar gepresenteerd!
En hoe gaan die grappige liedjes en
dansbewegingen samen? In dit blok

Dit blok spelen wij in een speeltuin vol
wensen. Al onze wensen kunnen uitkomen in deze bijzondere speeltuin. Wat
zou jij wensen? Een middag koken, verschillende spellen voor binnen en buiten
waar niks te gek is, sporten, zingen of
dansen? Doe mee en wens!
DONS-docent(en): Malwina & Laura

WIT & GROEN

HET MAGISCHE CIRCUS
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DINSDAG
GOUD

GOUDZOEKERS

Dit blok gaat Goud op zoek naar goud!
Niet naar écht goud, natuurlijk. Nee, wij
gaan op zoek naar de nieuwste, leukste,
tofste spellen die je maar kan verzinnen.
Van bestaande spelletjes, games en
stokoude bezigheden proberen wij nieuwe
spellen te maken! Wij verzinnen de regels
en proberen ze uit. Misschien bedenken
wij wel het populairste nieuwe spel van
2017 en vinden we dus tóch goud dit blok...
DONS-docent(en): Nadia & Lodi

WOENSDAG
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

DONDERDAG
WIT & GROEN

is er toch met hem aan de hand? Is hij
verdrietig of bang? Of mist hij misschien
gezelschap om zich heen?
DONS-docent(en): Carlijn & Janneke
BLAUW

PAPA’S PLATEN

Blauw kan al lekker swingen en kent veel
muzieksoorten. Maar… hoe dansten
onze ouders vroeger eigenlijk? Van welke
muziek hielden zij? Wij duiken in de oude
platentas en garderobe van papa en
mama en zullen jong en oud verrassen!
DONS-docent(en): Younes & Kirsty
PAARS

HET WILDE WESTEN

Onze poppen komen uit de kast en gaan
hun eigen leven leiden. Hoe is het om een
pop te zijn? Wat kan de pop wat jij niet
kan en andersom? We gaan spannende
avonturen beleven, soms met een pop
aan de hand. Of neemt een pop ons bij de
hand?
DONS-docent(en):Neeltje, Eva & Michel

Op de prairie leefden eens een oeroude
Indianenstam. Als de rust verstoord wordt
door de komst van de cowboys, moeten
ze op zoek gaan naar een vreedzame
oplossing om samen te kunnen leven.
Paars gaat dit blok op zoek naar de
cowboy en Indiaan in zichzelf, UGHh!
Welke avonturen dat oplevert gaan we
samen beleven in dit epische blok.
DONS-docent(en): Maarten & Rosan

GEEL

ROOD

Geel, Rood, Blauw… Wat gebeurt er als
je deze kleuren mengt? Welke kleur heeft
muziek eigenlijk? En kun je koken met
kleur? Kijkend door een roze bril duiken
de kinderen van Geel de wereld van de
kleur in. En nu maar hopen dat ze niet
groen en geel voor de ogen worden!
DONS-docent(en): Janne & Laura

Jullie vragen je natuurlijk af wie wij zijn...
Nou, dat gaan we dit blok duidelijk
maken. Één tip: het woord creatief hebben
wij uitgevonden!
Met Rood duiken wij in de wereld van
Theo & Thea. We dompelen ons onder
in kurk, wc-rollen of ander waardeloos
materiaal. We gaan eindelijk echt goeie
grappen maken, leren de tips & trics om
een komisch duo te spelen en ga zo
maar door… En dan… misschien, heel
misschien, krijgen wij wel een bezoekje
van de echte Theo en Thea. Wow.
DONS-docent(en): Anke & Cindy

POPPEN AAN HET DANSEN

ALLE KLEUREN VAN
DE REGENBOOG

ORANJE

BOTTO DE ROBOT

Hallo... Hallo... Wie zit daar in het
laboratorium? Een ienieminie robotje
komt groep Oranje vergezellen. Maar wat
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THEO THEA (EN HET
TENENKAASIMPERIUM)

INFO@DONSOPVANG.NL

GOUD

HIP HOP TILL YOU DROP!

Wij zullen beats droppen, lyrics spitten,
alles wat we tegenkomen pimpen en zo
alles te weten komen over de wereld van
de Hip Hop! Dus zet je hoodie op, klik je
grill in en sluit je aan. Peace out!
DONS-docent(en): Daniël & Janske

VRIJDAG
WIT, GROEN, GEEL & ORANJE

VOORLEESVRIJDAG

De laatste dag voor het weekend.
Tijd om wat gas terug te nemen en even
te ontspannen. Iedere week starten we
met het voorlezen van een nieuw mooi
verhaal waaruit iets of iemand tot leven
komt... Beeldend of theater? Water of
piepschuim? Wij schuwen niets om
ook die laatste DONS-dag tot een feest
te maken!
DONS-docent(en): Anke & Janske
BLAUW & PAARS

LEGO & GYM

Op vrijdag is het altijd zo knus en gezellig.
En aangezien ik Blauw en Paars niet
hoef te delen met een andere meester
of juf, wil ik iets doen dat ik zelf het
allerleukste vindt; gym en Lego. Om de
week zullen we een gave Lego-challenge
gaan doen of een tof spel in de gymzaal
of op het plein. Friday Funday, kom
maar op!
DONS-docent(en): Rosan
ROOD & GOUD

GEHEIM FILM PROJECT

De kinderen van Rood en Goud gaan een
echte televisie serie maken. Waarover?
Dat blijft nog even geheim! Spannend...
DONS-docent(en): Bart & Nicoline
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