
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 18 JANUARI T/M

 VRIJDAG 22 JANUARI 
VAN 17.00 TOT 17.30

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN RUIMTEREIS

Een buitenaards wezen is geland op DONS! 
Ibi de alien is verdwaald en op zoek naar een nieuw 
thuis. Samen met de kinderen van Oranje en Groen 
gaat ze een ruimtereis maken. Gaat het ze lukken 
om op dit magische avontuur de perfecte thuis 
planeet te vinden?
DONS-docent(en): Liselotte

RUPSJE NOOITGENOEG
Wat was een rups voordat hij een rups was? En wat 
wordt hij als hij geen rups meer is? Wij duiken in de 
wereld van Rupsje Nooitgenoeg en we leren veel 
over deze wereld door te dansen, te ontdekken en 
beeldend te werken. Oftewel, door echt een rups te 
worden!
DONS-docent(en): Geerte & Kirsty 

ALLE GROEPEN
KNUTSEL- EN FILMCLUB
Op woensdag is het dubbel feest, want we gaan veel 
knutselen en ook nog een film maken! De creaties en 
kunstwerken die we maken komen terug in de 
 fantasiefilm en misschien komt daar ook nog een  
super cool greenscreen aan te pas.. Tostiland blijft 
terug komen tijdens de lunch, driedubbel feest dus! 
DONS-docent(en): Geerte & Mylene

HET WILDE WESTEN
Oranje en Groen gaan dit blok naar de countryside  
van Amerika. Ze leren praten in een Amerikaans  
accent, maken een echte Western dans en beleven 
een ‘wild west’ avontuur!
DONS-docent(en): Mylene 

ALLE GROEPEN
VRIJDAG - JIJDAG! 
Dit blok gaan we op zoek naar onszelf en de ander. 
Letterlijk gaan we vaak verstoppertje spelen, maar 
daarnaast krijgen we elke week weer een nieuwe 
vraag, die ons uitdaagt naar onszelf te kijken. Wij 
zijn benieuwd waar de DONS-kinderen achter gaan 
komen! Kom maar op!
DONS-docent(en): Liselotte & Nicoline

ORANJE RUIMTEREIS
Een buitenaards wezen is geland op DONS! 
Ibi de alien is verdwaald en op zoek naar een nieuw 
thuis. Samen met de kinderen van Oranje en Groen 
gaat ze een ruimtereis maken. Gaat het ze lukken 
om op dit magische avontuur de perfecte thuis 
planeet te vinden?
DONS-docent(en): Jitske

RUPSJE NOOITGENOEG
Wat was een rups voordat hij een rups was? En wat 
wordt hij als hij geen rups meer is? Wij duiken in de 
wereld van Rupsje Nooitgenoeg en we leren veel 
over deze wereld door te dansen, te ontdekken en 
beeldend te werken. Oftewel, door echt een rups te 
worden!
DONS-docent(en): Geerte & Kirsty 

HET WILDE WESTEN
Oranje en Groen gaan dit blok naar de countryside  
van Amerika. Ze leren praten in een Amerikaans  
accent, maken een echte Western dans en beleven 
een ‘wild west’ avontuur!
DONS-docent(en): Liselotte

BLAUW GRETIGE GERARD & HET SNOEPJESPARADIJS
Gretige Gerard is dol op zoetigheid. En rond de 
feestdagen lukt het hem helemaaaaal niet van al 
dat lekkers af te blijven.. Hij wil zo graag in het 
Snoepjesparadijs komen, maar moet daar wel wat 
voor doen: alle levels halen waarbij hij onder andere 
door de suikerspin moet kruipen en over de bak met 
popcorn moet klimmen zonder 1 snoepje op te eten…. 
Gaat dat lukken, Gretige Gerard? Gelukkig heeft  
Blauw de mooiste creatieve oplossingen!
DONS-docent(en): Arthur & Cindy

BATTLE OF THE BANDS
Blauw duikt dit blok in de muziekwereld van Rock en 
Reggae! Typetje Harry is muzikant en gaat op zoek 
naar zijn eigen flow. Wie weet kan Blauw hem helpen? 
We gaan op onderzoek uit naar bekende muzikanten, 
maken muziekposters, vormen onze eigen bands en 
doen een wedstrijd luchtgitaar spelen! 
DONS-docent(en): Jitske & Liselotte

ANGELIEK & KO
Angeliek heeft een beroepenburea, ze lost alle  
problemen op waar mensen tegenaan lopen binnen 
hun beroep. Helaas heeft ze teveel werk tegenwoordig 
en daarom roept ze de hulp in van Blauw. Verder heeft 
Angeliek ook nog een stagiaire genaamd Ko. Door de 
corona crisis moet Ko op zoek naar een nieuwe baan. 
Lukt het Blauw om alle vragen van de verschillende 
beroepen te beantwoorden? En lukt het Ko een  
nieuwe baan te vinden?
DONS-docent(en): Maris en Nicoline

ROOD OP DE BOERDERIE
Boerin Gerda, uit de achterhoek, is terug van weg-
geweest en heeft opnieuw de hulp van Rood nodig, 
dit jaar wordt er een gloednieuwe gouden Earelpol 
(aardappel) uitgereikt aan de meest sprankelende 
boerderij performance. Samen met boerin Paula,  
uit Brabant, leert Rood wat een performance en  
kostuum maken is en hopen ze de belangrijke boeren 
prijs opnieuw te bemachtigen.
DONS-docent(en): Geerte & Nicoline

JE GELOOFT HET NIET!
De wonderen van de wereld zijn voortdurend om  
ons heen. Een rups wordt een vlinder, een plant gaat 
beter groeien als je hem positieve aandacht geeft en 
een mier is sterker dan een olifant. En jaja...wij gaan 
goochelen! Elke les onderzoeken we deze wonderen 
van de natuur en stoppen ze in onze ‘je gelooft het 
niet’ goochelshow. Komt het zien!
DONS-docent(en): Juliette & Mylene

DANS OF SPORT & SPEL
Rood en Goud mogen kiezen tussen het maken van 
een mooie danschoreografie met juf Kirsty of sporten 
en spellen doen met meester Arthur. Hierbij maken we 
gebruik van de grote gymzaal. Een lekker beweeglijk 
en sportief blok! 
DONS-docent(en): Arthur & Kirsty 

GOUD HOU JE KOP BIJ DE BAL!
Goud gaat de grote gymzaal onveilig maken! 
We gaan een stoer stuk choreograferen waar we  
sport en dans combineren. Dit alles zal tijdens de  
eindpresentatie via Zoom te zien zijn. Zet je schrap!  
DONS-docent(en): Kirsty 

EN ACTIE..
Het is weer tijd voor het maken van echte film. 
Goud gaat aan de slag met personages, teksten, 
locaties en een eigen geschreven script.  
Natuurlijk worden er ook filmposters gemaakt om  
de film grootst aan te kondigen. 3,2,1 en Actie...
DONS-docent(en): Nicoline

DANS OF SPORT & SPEL
Rood en Goud mogen kiezen tussen het maken van 
een mooie danschoreografie met juf Kirsty of sporten 
en spellen doen met meester Arthur. Hierbij maken we 
gebruik van de grote gymzaal. Een lekker beweeglijk 
en sportief blok! 
DONS-docent(en): Arthur & Kirsty 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020/2021 - DONS 5

BLOK 2
VAN 9 NOVEMBER
TOT 22 JANUARI


