BLOK 4

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022 - DONS 5
Maandag
GROEN GROEN EN ORANJE

VAN 18 APRIL TOT
EN MET 15 JULI

Dinsdag
GROEN EN ORANJE

Woensdag
ALLE GROEPEN

Donderdag
GROEN EN ORANJE

Vrijdag
ALLE GROEPEN

EEN EIGEN EILAND
De zomer komt eraan en de zin in vakantie groeit met
de week! Wij gaan ons eigen eiland bedenken en
ontwerpen. Alles kan en alles mag! Wij maken eilanden
zoals je ze nog nooit hebt gezien en gaan fantaseren
over wat je er allemaal op kan doen!
DONS-docent(en): Jitske & Kirsty

COCO KAN HET!
Het kleine vogeltje Coco heeft angst heeft om uit het
nest te vliegen, wat als ze het niet kan?! Wij helpen
Coco de moed te verzamelen en doen zelf ook dingen
die we eigenlijk heel spannend vinden en moedigen
elkaar hard aan.
DONS-docent(en): Juliette & Nienke

FRIEDA VONK
Op de woensdagen maken we kennis met Frieda
Vronk. De zus van Freek Vonk. Zij komt ons leren
dieren, bomen en bloemen observeren en spotten.
We zijn benieuwd wat voor wonderen er allemaal te
vinden zijn in de natuur.
DONS-docent(en): Juliette & Nicoline

IK BEN OTJE!
De juffen blijken allebei fan te zijn van Otje!
De boeken zijn geschreven door de beroemde
kinderboekenschrijfster Annie M.G Schmidt die later
ook verfilmd zijn. De juffen nemen Groen en Oranje
mee in het verhaal van Otje en leren hen de vrolijke
liedjes. Hopelijk heeft Otje aan het einde van dit blok
er een paar kleine fans bij!
DONS-docent(en): Geerte & Maris

DE LIJST VAN VRIJDAG
Het is weer tijd voor de lijst van vrijdag. Een
Bucketlist 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): Jitske & Nicoline

RECYCLE JE ROT!
Blauw gaat ontdekken wat er allemaal komt kijken
bij recyclen. Van karton tot kleding en plastic; wat
gebeurt er eigenlijk mee en wat kunnen wij er mee
doen? Recycle Rakker komt het ons leren en
misschien maken we zelf nog wel een groot recycle
kunstwerk!?
DONS-docent(en): Geerte & Nienke

DE DONS HIT MACHINE
Het is weer bijna zomer dus het is weer tijd voor echte
DONS hits! Deze moeten alleen nog wel geschreven
worden en dat is precies wat Blauw dit blok gaat doen.
Er wacht jullie een waar concert aan het einde van
het blok.
DONS-docent(en): Evert & Nicoline

ROOD

HELP, IK KRIJG EEN BABY
Juf Nicoline krijgt in augustus haar eerste kindje.
Maar wat moet ze eigenlijk allemaal regelen voordat
de baby komt? Hopelijk kan Rood dit blok helpen met
alle voorbereidingen. We ontwerpen een babykamer,
het geboortekaartje en nog veel meer.
DONS-docent(en): Nicoline

DE GROTE DONS IMPRO SHOW
We gaan improviseren in de grote DONS IMPRO
SHOW! Het publiek bepaalt hoe de show zal
verlopen, maar daar kan je je wel op voorbereiden
natuurlijk. Deze weken gaan we verschillende coole
impro oefeningen doen die we tijdens de blokafsluiting
in een show omtoveren. Kom dat zien!
DONS-docent(en): Mylene

HAP HAP
Dit blok gaat groep rood culinair genieten en
ontdekkingen doen over eten! We maken onze eigen
groentes en gaan leren dat gezond ook lekker kan zijn.
En dat eten voor meer dingen goed is dan … nou ja,
eten. We maken een uitzondering op de regels, want
“Niet spelen met je eten!” gaat niet op dit blok.
Eet smakelijk!
DONS-docent(en): Jitske

GOUD

COMMEDIA DELL’ARTE
We gaan het Commedia dell’Arte ontdekken! Vergeet
al dat geklets en laten we ons lijf en de maskers het
verhaal vertellen. Een wisseling tussen knutselen aan
maskers en theater, gaat dit blok heel veel plezier
opleveren met juf Mylene!
DONS-docent(en): Mylene

TAAKMEESTER
De kinderen uit Goud krijgen dit blok een hoop taken.
De taakmeester komt langs en deelt punten uit aan
de beste kandidaat.
Wie wordt de felbegeerde winnaar van de baas bril?
DONS-docent(en): Jitske

WOORDKUNSTENAAR!
We gaan spelen met woorden! Gedichten,
theaterstukken, boeken schrijven…..het komt dit blok
allemaal langs. Hebben we eigenlijk wel woorden
nodig….of kunnen we beter zonder? Hoe dan ook
gaan we onze woorden zorgvuldig kiezen. Kom het
resultaat bewonderen op de blokafsluiting.
DONS-docent(en): Mylene

ORANJE

BLAUW

020 737 09 03

BLOKAFSLUITING!

MAANDAG 4, DINSDAG 5 EN
DONDERDAG 7 JULI
PRESENTATIE
VAN 17.00 TOT 17.30

THE BIG 5
Welke dieren vormen ‘the big 5’? Blauw gaat op
onderzoek uit en ontdekt hoe deze dieren leven,
bewegen en zich gedragen. Door middel van dans,
theater en andere creatieve opdrachten, zullen
wij jong en oud doen verrassen!
DONS-docent(en): Kirsty
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