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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN MUZIKALE MAANDAG

We gaan deze lente een start maken met het leren 
kennen van DONS! Vele nieuwe gezichten, nieuwe 
structuren, nieuw speelgoed en natuurlijk nieuwe  
muziek! We nemen de kids mee in de wereld van 
‘poep onder je schoen’, ‘ik verveel me’ en natuurlijk 
Feest, Feest, Feest, Feest!! Wij hebben er zin in! 
DONS-docent(en): Liselotte & Nienke

MIJN EIGEN HUISDIER
Juf Liselotte maakt er geen geheim van: haar katten 
James en Biko zijn haar absolute favorieten en komen 
vaak in verhalen terug! Maar welke huisdieren hebben 
de DONS kinderen? En welke verhalen kunnen zij 
vertellen? Kunnen we ze nadoen of misschien zelfs 
namaken? We zijn benieuwd! 
DONS-docent(en): Liselotte

ALLE GROEPEN
FEEST DE WERELD ROND
Nu we allemaal weer naar DONS mogen hebben we 
allemaal wel zin in een feestje! We gaan uitzoeken hoe 
er in verschillende landen feest wordt gevierd. Van 
het dansen op aArabische muziek tot het maken van 
Mexicaanse pinata’s het komt allemaal voorbij. Tijdens 
de lunch proeven we misschien wel van een Grieks 
feestmaal. Kortom, elke woensdag is het feest!
DONS-docent(en): Geerte & Kirsty 

FRUITSALADE
Op donderdag duikt Groen de wereld in van fruit!  
We ontdekken nieuwe smaken, ontwerpen nieuwe 
soorten en gaan zelfs fruit laten groeien!  
Wist je dat we ook muziek kunnen maken met fruit? 
DONS-docent(en): Liselotte 

ALLE GROEPEN
DE GORGELS
Op vrijdag gaan we op jacht! Met superogen  
speuren we onze Waakgorgels op en zorgen we  
dat de Brutelaars bij ons wegblijven! En uiteraard  
lezen we het boek ‘De Gorgels’ van Jochem Meyer, 
leren we stokvechten en eten we rode bessen!  
Joebalebambam! 
DONS-docent(en): Liselotte & Nicoline

ORANJE DE KINDERBOEKENCLUB
Op maandag gaan we al onze favoriete kinderboeken 
voorbij laten komen. Denk aan de boekjes van  
vroeger maar ook de nieuwere kinderboeken komen 
aan bod. We gaan lezen, bespreken, uitbeelden,  
tekenen en nog veel meer. Met de presentatie kan je 
een leuk toneelstukje verwachten maar ook een leuk  
bijpassend kinderliedje. Dus komt tot zien!
DONS-docent(en): Arthur

GA JE MEE NAAR DE TROPISCHE ZEE?
Plons! Oranje neemt een diepe duik onder water. 
Vissen, zeemeerminnen en zeesterren, in de tropische 
zee kom je de mooiste dingen tegen. En wie weet 
word je zelf wel een onderwaterdier! Ga je mee?
DONS-docent(en): Nienke

WAT WIL JE LATER WORDEN?
Wellicht de meest gestelde vraag aan kinderen. Wat 
wil je later worden? Dit ga ik dan ook vragen aan de 
kinderen van Oranje. Ten eerste ben ik razend  
benieuwd wat iedereen wilt worden maar ook om 
erachter te komen hoe het beroep nou echt is. We 
gaan elkaar inspireren maar ook zien, ervaren en 
voelen hoe het is om een bepaald beroep te hebben. 
Natuurlijk komen de bekende beroepen voorbij maar 
wellicht ook de iets minder bekende beroepen.
DONS-docent(en): Arthur

BLAUW AFRICAN BLUES 
Blauw geniet dit blok van Afrikaanse muziek en dans, 
leert bijpassende ritmes en schildert vette maskers. 
We dompelen ons echt even onder in een andere, 
ritmische, warme wereld! 
DONS-docent(en): Kirsty

VIVA LA CUBA!
Blauw reist op dinsdag af naar het kleurrijke en  
zonovergoten Cuba! Waar de straten gevuld zijn  
met paarden, muziek en salsa. Blauw leert ook  
over de geschiedenis en misschien kunnen zij aan  
het einde van dit blok wel wat Spaans... 
DONS-docent(en): Geerte

PETER EN DE WOLF
Geïnspireerd door het boek en onder begeleiding van 
de originele muziek, leren wij het verhaal van Peter en 
de Wolf te vertellen en te spelen. Welk karakter past bij 
wie? Door samen in dit mysterieuze verhaal te duiken, 
leren we veel over ons eigen kunnen!
DONS-docent(en): Kirsty

ROOD FABELDIEREN 
We weten allemaal wat een draak, een eenhoorn, 
een zeemeermin en pokemons zijn. Maar ken je ook 
de griffioen en de selkie? Rood gaat er dit blok alles 
over leren en verandert zelf misschien ook nog in een 
fabelachtig dier..
DONS-docent(en): Geerte

DE DONS DRAAK
In een land hier ver vandaan staat een school  
bovenop een hoge berg. Daarnaast, op het topje van 
de hoogste berg woont de DONS draak. Zij brengt 
magie en vreugde naar de kinderen zodra de  
schoolbel luidt. Maar na een heftige sneeuwstorm  
is zij in een diepe winterslaap geraakt, gaat het de 
kinderen van groep rood lukken om haar te waken?
DONS-docent(en): Jitske

IK GA OP EEN ANDERE PLANEET WONEN
Samen met de kinderen van Rood gaan wij op zoek 
naar een planeet om op te wonen. We maken een 
ruimtereis en ontdekken planeten, sterren en nog  
veel meer moois. Gaat het Rood lukken om de 
perfecte planeet te vinden om een huisje te bouwen?
DONS-docent(en): Jitske

GOUD WIE IS DE MOL?!
WIE
IS 
DE 
MOL?
Goud laat zich helemaal onderdompelen in dit 
megaspannende spel vol geweldige activiteiten, een 
penningmeester, jokers, mollenstreken, notitieboekjes, 
hints, puzzels, de pot, de test, videoberichten,  
kandidaten en natuurlijk….DE MOL! 
DONS-docent(en): Cindy 

HET ONDERZOEKSLAB
Goud gaat dit blok, verschillende onderzoeken doen. 
Kun je het verschil proeven tussen paprika of naturel 
chips? Smaakt aardbeienjam echt naar aardbeien? 
Welke soort pen schrijft het fijnste?  
Allemaal vragen waar Goud hopelijk aan het eind  
van het blok antwoord op heeft. 
DONS-docent(en): Nicoline

DE QUIZZZZZ!
Elke week een nieuwe ronde met nieuwe vragen.  
Wie uit Goud gaat er aan het einde van het blok met 
de grote quizzzzzbeker naar huis??
DONS-docent(en): Nicoline

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 - DONS 5

BLOK 4
VAN 19 APRIL
TOT 9 JULI


