
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 1, DINSDAG 2 EN 
 DONDERDAG 4 NOVEMBER

PRESENTATIE VAN 
17.00 TOT 17.30

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

DE FAMILIE VAN RUPSJE NOOITGENOEG
Groen en Oranje maakt dit blok kennis met de familie 
van Rupsje Nooitgenoeg. Heeft hij die dan? Jazeker! 
We maken kennis met Zusje Nooitgenoeg, die nooit 
genoeg heeft van spelen, Mamma Nooitgenoeg die 
nooit genoeg heeft van haar kookkunsten en Opa 
Nooitgenoeg die nooit genoeg heeft van grapjes en 
grollen! Wij vermoeden dat Groen en Oranje ook nooit 
genoeg krijgt van deze familie.;)
DONS-docent(en): Cindy & Kirsty

EEN REIS DOOR DE RUIMTE
Pzzzjjiiiiiiiieeeeuw! Groen vliegt in een raket de ruimte  
in en ontdekt de mooiste sterren en planeten.  
We worden gewichtloos en doen wensen bij  
vallende sterren.  
En wie weet… komen we wel een ruimtewezen tegen! 
DONS-docent(en): Nienke 

ALLE GROEPEN
MULTICULTI WOENSDAG
Vanwege groot succes verlengen wij ons thema  
op de woensdag, dan wel in een ander jasje.  
Elke week maken wij kennis met een ander land 
of continent en leren over deze cultuur en over de 
keuken. Tijdens de lunch smikkelen wij van nieuwe 
gerechten en ingrediënten en leren wij van elkaar  
over deze plekken. Zullen er er nog bijzondere figuren 
langskomen? Gaan we nog dansen of theater en  
mooie kunst maken? Vast wel!
DONS-docent(en): Juliette & Kirsty 

GROEN EN ORANJE
TERUG NAAR DE TOEKOMST
DONS krijgt een vreemde gast: Professor Futuro  
uit de toekomst! Om terug te keren naar zijn geliefde,  
is de hulp van groen en oranje hard nodig!  
Lukt het ons de tijdmachine te repareren en de  
professor te helpen? 
DONS-docent(en): Keri & Liselotte

ALLE GROEPEN
DE LIJST VAN VRIJDAG
Het is weer tijd voor de lijst van vrijdag. Een Bucket-
list die samen met de kinderen van de vrijdag wordt 
gemaakt. De belangrijkste regel van de lijst: alles wat 
erop staat MOET gedaan worden, hoe gek het ook is :)
DONS-docent(en): Liselotte & Nicoline

ORANJE MIJN LEVEN IS EEN SPROOKJE
Oranje maakt een geheel eigen sprookjesboek dit  
blok! Wat is jouw verhaal? Iedereen leeft zijn eigen 
sprookje en de komende weken zetten we dat op  
papier met passende illustraties. Het eindresultaat 
wordt een prachtige, flitsende boekpresentatie van  
ons eigen boek!
DONS-docent(en): Juliette & Mylene

BLAUW PETER PAN
Blauw heeft geluk! Op maandag gaan we, samen met 
Tinkerbell en Peter Pan, naar Nimmerland! We gaan 
een echte performance art neerzetten die we jullie op 
de blokafsluiting laten zien! Dromen maar!
DONS-docent(en): Geerte & Liselotte

DE ALLESKUNNER
Blauw gaat door bizarre, gekke spellen te spelen 
uitmaken wie de alleskunner is. Deze alleskunner strijdt 
tegen andere alleskunners van andere DONS locaties. 
Uiteindelijk wordt de alleskunner van DONS gekroond.
DONS-docent(en): Jitske & Nicoline

SCHURKEN EN HELDEN
In verhalen winnen de helden het vaak van de 
schurken, maar is dat ook zo bij DONS? Blauw klimt 
in de rol van een schurk en ontdekt op creatieve wijze 
hoe ver zij kunnen gaan. En hetzelfde geldt voor de 
helden, waar gaan zij doorheen om een echte held te 
worden? Blauw wordt flink uitgedaagd dit blok! 
DONS-docent(en): Jitske & Kirsty

ROOD (D)ONS VERHAAL 
Rood en Goud werken dit blok samen aan een  
voorstelling die gaat over henzelf. En over niemand 
anders! We leren Rood en Goud zo beter kennen  
dan ooit...
DONS-docent(en): Mylene & Nienke

DE UKULELE BAND
Rood gaat de uitdaging aan en krijgt ukulele-les! 
We leren tokkelen, akkoorden en een paar pop (en 
DONS-)nummers! Na 7 lessen geven we een echt 
Ukulele concert! Komt dat zien! 
DONS-docent(en): Liselotte

ROOD PRESENTEERT EEN LOCATIE  
THEATERVOORSTELLING
Rood gaat dit blok aan de slag met het maken van een 
locatie theater voorstelling. We gebruiken verschillende 
plekken in en om de school als inspiratiebron en leren 
wat er allemaal komt kijken bij het maken van een 
echte voorstelling. 
DONS-docent(en): Mylène & Nicoline

GOUD (D)ONS VERHAAL 
Rood en Goud werken dit blok samen aan een  
voorstelling die gaat over henzelf. En over niemand 
anders! We leren Rood en Goud zo beter kennen  
dan ooit...
DONS-docent(en): Mylene & Nienke

DONS JACHT 
Geïnspireerd op Jachtseizoen en scouting gaat Goud 
de uitdaging aan om op DONS jacht te gaan! Met 
behulp van spannende spellen en zoekopdrachten 
komen zij er achter wie de slimste boef en de snelste 
jager is… opstaan en go! 
DONS-docent(en): Geerte

DE DONSKRANT
Goud gaat dit blok aan de slag als echte reporters!  
We vormen een professionele redactie van de 
DONSkrant. Met fotograaf, schrijvers, columnisten  
en cartoonisten gaan we een fantastische krant 
voor jullie maken, en als het lukt misschien zelfs twee 
edities!
DONS-docent(en): Juliette

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 - DONS 5

BLOK 1
VAN 6 SEPTEMBER
TOT 12 NOVEMBER


