
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 7 NOVEMBER -  

VRIJDAG 11 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

ROOM ON THE BROOM
Groen en Oranje, zet je schrap, want wij gaan vliegen! 
Het beroemde boek ‘Stap maar op mijn bezemsteel’ 
neemt ons mee met de aardige heks op avontuur.  
De bijbehorende muziek begeleidt ons naar een  
wondere wereld van dans, muziek, theater en  
beeldende activiteiten.
DONS-docent(en): Kirsty & Liselotte

GROEN EN ORANJE
HET ZWANENMEER 
Op dinsdag duiken Groen en Oranje in de wereld van 
het Zwanen-meer. Dit beroemde ballet van Tsjaikovski 
prikkelt onze fantasie en daagt ons uit tot danspasjes 
en het maken van prachtige kostuums! Lukt het ons 
Tovenaar Roodbaard te verslaan? 
DONS-docent(en): Liselotte & Sarah

ALLE GROEPEN
THEMA VRIJE DAG
Elke week doen we iets anders. Samen iets creatiefs 
doen, lekker buiten of in de gymzaal spelen, dansen, 
zingen of spelletjes doen. Alles is mogelijk! 
DONS-docent(en): Jitske & Sarah

GROEN EN ORANJE
DOOR EEN ANDERE BRIL! 
Wat gebeurt er als je iedere dag de wereld door een 
andere bril be-kijkt. Een sportbbril, avontuurbril,  
emotionelebril en natuurlijk een DONSbril. We gaan alle 
alle brillen passen, ontwerpen en een keuze maken. 
DONS-docent(en): Bente & Mylène

ALLE GROEPEN
DE GORGELS 2.0
De R zit weer in de maand en dat betekent: tijd voor 
de Gorgels! We pakken het boek weer uit de kast, we 
gaan trainen om Bru-telaars te verslaan en wij zorgen 
ervoor dat niemand ziek wordt! Joebelabambam! 
DONS-docent(en): Liselotte

ORANJE

BLAUW DE OCEAAN
Een alien van een andere planeet komt de beroemde 
oceaan bezoe-ken van de aarde. Hij ontdekt dat  
de zee niet meer zo gezond is! Wat maakt de oceaan 
zo mooi en wat kan Blauw eraan doen om deze  
te redden? 
DONS-docent(en): Jitske & Sarah

OH, OH, WAT EEN TRAGEDIE!
Blauw speelt grote liefdes, intens verdriet, enorme 
woede en ander drama. Kortom, een tragedie! Van 
“to be or not te be” tot Goede Tij-den Slechte Tijden, 
Blauw gaat los in grootse emoties. 
DONS-docent(en): Nienke

DE WERELD VAN DE POST
Blauw duikt in de wereld van de post. 
De brievenbus kleppert, de deurbel gaat… wat zie ik 
daar? Een pakketje gevuld met schattige hamsters, 
een liefdesbrief van Max Verstappen, een ticket naar 
de jungle. We gaan post maken, versturen, zoeken… 
Grootse avonturen wachten op Blauw. 
DONS-docent(en): Eva B. 

ROOD MARKETING 1.0
We gaan met Goud iets geheimzinnigs op de markt 
brengen! Dat be-tekent dat we een product gaan 
maken waar we allemaal dol op zijn. We creëren het 
verhaal en maken reclames. Tijdens de blok-afsluiting 
zal het product onthult worden… shhhhhhh! 
We zeggen voor die tijd… NIETS!
DONS-docent(en): Mylene

ROOD EN GOUD
HET PERFECTE PLAATJE! 
Met Rood en Goud duiken we in een zenuwslopende 
wedstrijd. Drie teams, elke week een opdracht, elke 
week één winnaar. Wie maakt het beste standbeeld? 
De overall winnaar zal op de blokafsluiting onthuld 
worden. Komt het zien!
DONS-docent(en): Maris & Mylene 

ROOD PROEFT 
Rood prikkelt dit blok de smaakpapillen! Zij gaan 
geblinddoekt eten proeven en hapjes maken om uit 
te delen. Natuurlijk op een DONS-manier, kunstig 
gepresenteerd! 
DONS-docent(en): Kirsty 

GOUD GOUDEN VERHALEN
Goud dompelt zich onder in het Community Theater: 
theater geba-seerd op persoonlijke verhalen. Welke 
verhalen heeft Goud te ver-tellen, die jij nog niet van 
hen wist? Dat belooft wat! 
DONS-docent(en): Nienke

EN… ACTIE!
Goud neemt dit blok de regie in handen! 
We onderzoeken manie-ren om films te maken en 
bedenken spannende, grappige, mis-schien wel 
meeslepende verhalen voor op het witte doek. 
En…. ACTIE!
DONS-docent(en): Jitske 
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