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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN KATTEN

Wat zie ik daar? Puntige oren, snorharen en zelfs 
DONSige klauwen! De kinderen van Groen en Oranje 
veranderen dit blok in een heuse kattenfamilie. We 
gaan op ontdekkingstocht door de wereld van de kat. 
Wat eten katten het liefst en wat doen ze eigenlijk de 
hele dag? We beleven spannende avonturen, speuren 
met onze neus en maken nieuwe vrienden. 
Kom je ook katten?
DONS-docent(en): Liselotte

GA MEE MET DE TREIN!
Dit blok zijn alle jongste kindjes welkom om mee te 
reizen met de DONS-trein. Elke week een ander  
station, steeds is er mogelijkheid voor nieuwe kindjes 
om in te stappen en mee op avontuur te gaan.  
We gaan dansen, zingen en creëeren! 
DONS-docent(en): Kirsty 

ALLE GROEPEN
LEKKER LOS IN HET BOS
Op woensdagen is het altijd een fijn clubje kinderen,  
en gaan we op ontdekkingstocht in en rondom de 
school. Wat is er allemaal in het bos te vinden?  
En bij de kinderboerderij? En welke planten en bomen 
staan er eigenlijk op het schoolplein? Alle kinderen  
op woensdag weten na dit blok (bijna) alles over  
de natuur.
DONS-docent(en): Geerte & Juliette

THUIS IN JE HUIS
Waar voelt Groen zich thuis? Is het misschien op je 
favoriete plekje in huis? Op het schoolplein, of  
misschien bij DONS? Op donderdag gaan we het  
hebben over wat een thuis nou eigenlijk is, en wat  
het voor ons betekent. We gaan knutselen, zingen en 
spelen echte huismuisjes! 
DONS-docent(en): Maris

ALLE GROEPEN
DE LIJST OP VRIJDAG
Vrijdag is altijd een heerlijke dag waarop we alles  
kunnen doen wat we willen! Aan het begin van het  
blok zetten we daarom een echte bucketlist op, waar 
de kinderen zelf op kunnen aangeven wat  
we dit blok gaan doen. Alles kan maar één keer 
worden afgestreept, dus de keuzes moeten goed 
overwogen worden... 
Gaat het de kinderen lukken alles af te strepen?
DONS-docent(en): Liselotte & NicolineORANJE KATTEN

Wat zie ik daar? Puntige oren, snorharen en zelfs 
DONSige klauwen! De kinderen van Groen en Oranje 
veranderen dit blok in een heuse kattenfamilie. We 
gaan op ontdekkingstocht door de wereld van de kat. 
Wat eten katten het liefst en wat doen ze eigenlijk de 
hele dag? We beleven spannende avonturen, speuren 
met onze neus en maken nieuwe vrienden. 
Kom je ook katten?
DONS-docent(en): Veerle

PAARDEN
Paarden, paarden en nog eens paarden. 
De favoriete hobby van juf Juliette & Jitske. Zij nemen 
Oranje mee naar de wereld van zadels, hoofdstellen, 
hoevenkrabbers en cowboyhoeden. We sluiten 
dit blok af met een heuse paardenwedstrijd!
DONS-docent(en): Jitske & Juliette

DONDERDAGDROMEN
Oranje zit in de wolken! Wat zijn de grote wensen en 
dromen van deze kleuters? En kunnen we misschien 
al wat dromen waarmaken? Donderdag staat in het 
teken van verder denken dan je neus lang is!
DONS-docent(en): Liselotte

BLAUW PRETPARK PRET 
Na de zomer krijgt Blauw bezoek van een aparte  
dame, ze heet Angstige Angelina. Ze wordt zo 
genoemd omdat zij voor veel dingen bang is, in het 
bijzonder pretpark-attracties en alles wat daarmee te 
maken heeft. Zal het Blauw lukken om Angstige 
Angelina zo ver te krijgen toch mee te gaan in  
de achtbaan, suikerspinnen te laten eten en het 
spookhuis te laten betreden? 
DONS-docent(en): Juliette & Kirsty 

HI HA, IK BEN EEN NINJA!
Er is een slechterik in aantocht en DONS moet 
beschermd worden. Daarom gaat Blauw in de leer om 
ninja te worden. Sluipen, maskers maken, evenwicht 
en flexibilteit zullen aan bod komen. Hopelijk kunnen 
we de slechterik aan het eind van het blok verslaan. 
DONS-docent(en): Berend Jan & Geerte

STERK VERHAAL 
Blauw dompelt zich onder in de wereld van verhalen. 
Maar wat is een verhaal? Hoe vertel je een verhaal? 
Welke verhalen zijn verzonnen en welke zijn echt? 
Via theater en spel leren wij van en met elkaar alle 
kneepjes van het verhalenvak! 
DONS-docent(en): Kirsty & Veerle

ROOD HET SCHILDERIJ MYSTERIE
In het nieuwe DONSlokaal is een mysterieus schilderij 
gevonden. Het gekke is dat er iedere week een nieuw 
stukje bij geschilderd wordt en dat elk stukje er totaal 
anders uit ziet. Wie maakt dit gekke schilderij? Wat 
betekenen al die verschillende kunststijlen? 
Rood gaat dit eens grondig onderzoeken! 
DONS-docent(en): Cindy & Geerte

DE WONDERLAMP
Rood stapt dit blok in de sprookjesachtige wereld van 
Aladdin! We maken een poppenkast, vertellen ons 
eigen Aladdin sprookje en zullen de Disney liedjes uit 
volle borst zingen… ‘Komt dat zien!’ 
DONS-docent(en): Liselotte & Nicoline

STOEIEN KUN JE LEREN
Na wat overleg zijn we eruit. We gaan sporten en 
worstelen op de donderdag. Vele leuke sporten en 
spelletjes gaan passeren dit blok. Met de dagsluitingen 
gaan we het publiek entertainen met showworstelen. 
Dus neem je schuim vinger en spandoek mee om je 
favoriet aan te moedigen.
DONS-docent(en): Arthur

GOUD DE NATUUR EN SCHEIKUNDE
Goud heeft gezamenlijk gekozen voor dit thema. 
Best een moeilijk thema maar gelukkig zijn de kinderen 
van Goud super pienter. We gaan proefjes uitvoeren 
en de natuur in. Met de presentaties zullen we onze 
bevindingen en proefjes delen.  
DONS-docent(en): Arthur

OVER EN UIT
Hoe goed kun jij communiceren? Goud duikt dit blok  
in de wereld van Etherdiscipline. Lukt het ze om beter 
te luisteren en de moeilijke opdrachten via een  
Portofoon uit te voeren? We gaan het horen.  
OVER EN UIT.
DONS-docent(en): Veerle

SNOEP!
Er op uit met snoep, snoep maken of kauwgomballen 
memory...zomaar een greep uit de snoepzak van  
het komende thema. We gaan het hebben over  
nostalgische snoepbussen, bestuderen de  
snoepcultuur bij u thuis en gaan pedagogisch te  
rade bij onszelf en de tandarts.
DONS-docent(en): Berend Jan

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 - DONS 5

BLOKAFSLUITING!
2 TOT 6 NOVEMBER 
VAN 17.15 TOT 17.45

BLOK 1
VAN 17 AUGUSTUS  
TOT 6 NOVEMBER


