
BLOKAFSLUITING!
17 , 18 EN 20 JANUARI 

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

EVI DE EGEL
Evi de Egel heeft een probleem. Het is herfst, maar 
ze heeft geen huisje om zich voor te bereiden op de 
winter. Ze komt langs bij DONS om hulp te 
zoeken. Kunnen de kinderen van Groen en Oranje 
haar helpen? 
DONS-docent(en):  Geerte & Liselotte

GROEN EN ORANJE
DE STOERE PRINSES
Groen en Oranje maken dit blok kennis met een 
prinses. Het is een een ander soort prinses dan dat we 
gewend zijn. Deze prinses wil geen jurken aan en ook 
geen kroontje op. Ze wil graag met een zwaard achter 
draken aan zoals een ridder zou doen.
DONS-docent(en): Jitske & Nicoline

ALLE GROEPEN
WINTERFEEST OP WOENSDAG!
Yes we gaan iedere woensdag een mooi winterfeestje 
vieren!
Sint, Kerst, Oud en Nieuw… alles komt voorbij  
en dat wordt smullen geblazen! Wel alles gezond  
en verantwoord natuurlijk ;)
DONS-docent(en): Juliette & Kirsty 

GROEN EN ORANJE
ZINGEND DE WINTER IN
Groen en Oranje hebben geluk! Maar Liefst twee 
zangjuffen staan op de groep en zij zullen de mooiste 
liedjes meenemen. We gaan een echt kinderkoor 
opzetten, wat past bij de koude wintermaanden. Op 
de blokafsluiting zul je horen hoe prachtig dat klinkt! 
DONS-docent(en): Juliette  & 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

BLAUW HEMELSBLAUW IN DE RUIMTE
We gaan de ruimte in met Blauw! Welke planeten,  
dieren, wezens en spullen zijn er allemaal in ons  
heelal? En wat kunnen we daar over leren?  
Onderzoeker Hilda Heelal komt langs om ons te 
helpen ontdekken wat er voorbij onze horizon nog 
allemaal te vinden is!
DONS-docent(en): Juliette & Mylene

KUNST MET KITTY
Ze is er weer! Iedere week komt Kitty, vrijwilligster bij 
museum Singer Laren langs om Blauw te laten helpen 
bij het bedenken van bijzondere exposities voor haar 
museum. Wordt het een expo over Esscher, Monet of 
toch Munch? We gaan het zien op de grote eindshow 
in januari met natuurlijk Kitty in de hoofdrol!
DONS-docent(en): Juliette & Nienke

HOTEL FANTASTIQUE!
Als je aan DONS denkt, dan denk je aan gekke  
personages en typetjes! In dit blok gaat Blauw zelf  
ervaren hoe het is om een typetje te spelen want in 
Hotel Fantastique werken verschillende personen en 
komen vreemde types op bezoek. En dan is er ook 
nog het mysterie van de verdwenen sleutel...
DONS-docent(en): Keri & Kirsty

ROOD ROOD EN GOUD
DE DROOMSHOW
Rood en Goud dromen er op los, en laten hun stoutste 
dromen uitkomen in de Droomshow. Of je nou een 
kunstwerk wil maken van hamburgers of altijd al een 
keer in een musical hebt willen spelen, alles is mogelijk 
in de Drooooomshoooooow!
DONS-docent(en): Cindy  & Nienke

KUNST VAN HET ‘JA’ ZEGGEN
De vloer op! We gaan improviseren. Hoe ga je om  
met de gekste tegenslagen? Wij gaan het publiek  
laten lachen door middel van ieders eigen fantasie.  
De kunst van het ‘ja’ zeggen levert een mooie  
voorstelling op, komt dat zien! 
DONS-docent(en): Mylene

BUURMAN & BUURMAN
Er zijn een heleboel klussen die opgelost moeten 
worden en daar gaat Rood bij helpen! Buurman en 
buurman zijn niet zo handig, hopelijk Rood wel. Aan 
het einde maken zij van hun beleefde avonturen een 
animatie film van klei, net zoals buurman en buurman 
is gemaakt!
DONS-docent(en): Geerte & Jitske

GOUD MAKE SOME MUSIC! 
Goud is de komende dinsdagen bezig met Muzikale 
thema’s. We hebben ukuleles tot onze beschikking, 
een piano en Liselotte zal wat instrumenten  
meenemen van huis. Zal het Goud lukken aan het 
einde van het blok een band te vormen? 
DONS-docent(en): Liselotte

LIVE TV SHOW
Welkom bij de live tv show waar alles mis kan gaan! 
Een volledig gescript programma met tafelgasten en 
kook tips. DONS DRAAIT DOOR! Kom ook kijken 
naar de live show? 
DONS-docent(en): Mylene

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 - DONS 5

BLOK 2
VAN 22 NOVEMBER
TOT 28 JANUARI


