
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 23, DINSDAG 24 EN  

DONDERDAG 26 JANUARI 
PRESENTATIE  

VAN 17.15 TOT 17.45

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

MUZIKALE MAANDAG
Het is weer tijd voor een oud thema, namelijk 
Muzikale Maandag! 
Wij beginnen de week met instrumenten, nieuwe 
liedjes en we vinden ons eigen ritme! Dat belooft  
een swingende blokafsluiting te worden! 
DONS-docent(en): Liselotte & Sarah

GROEN EN ORANJE
WELTERUSTEN, KLEINE BEER
Kleine beer durft niet te slapen, want het is zo donker 
in de grot! Grote beer verzint steeds nieuwe dingen 
om kleine beer te laten slapen… kunnen de kinderen 
Grote beer helpen? Pas wel op hoor! Dat we zelf niet 
gaan knikkebollen…
DONS-docent(en): Emma & Liselotte 

GROEN EN ORANJE
HET DIT BEN IK BOEK
Groen en Oranje gaan op de woensdagen aan de  
slag met een Boek over zichzelf. Vragen zoals wat  
is je lievelingseten? En wat is mijn lievelingsdier zullen 
in dit Ik boek worden beantwoord.
DONS-docent(en): Jitske

GROEN EN ORANJE
ONBEKENDE OLLIE
Rillend, bibberend en sidderend, schuifelend met 
zweterige handjes en een knoop in haar maag.  
Onbekende Ollie vindt alles wat nieuw en onbekend is 
spannend. Ollie stuurt een brief naar DONS. Kunnen 
Groen en Oranje Ollie helpen het onbekende aan te 
gaan? Want hoe overwinnen zij zelf eigenlijk  
het spannende gevoel wanneer iets onbekend is? 
Dapper gaan ze op zoek naar tips. 
DONS-docent(en): Bente & Eva

ALLE GROEPEN
DE LIJST!
Op de vrijdag is het weer tijd voor de lijst. 
Een bucketlist gemaakt door de kinderen. 
Er geldt 1 regel, alles op de lijst moet worden  
uitgevoerd.
DONS-docent(en): Liselotte & Nicoline

ORANJE

BLAUW ANNIE!
Van Floddertje tot Pluk, van Otje tot Zuster Clivia. 
Blauw duikt in de wereld van Annie M.G. Schmidt! 
Samen gaan we lekker zingen, dansen, dichten en 
heel veel kattenkwaad uithalen! 
DONS-docent(en): Mylène & Nienke 

THE BLUE FIGHTERS!
Blauw zal een duik wagen in de wereld van  
verschillende vechtsporten uit de Martial Arts!  
De Koreaanse Taekwondo, het deftige Schermen uit 
Frankrijk, wat is de oorsprong van deze gevechten? 
Niet alleen zullen ze er wat van opsteken, blauw zal 
zelf ook lessen krijgen, waarin discipline, respect  
en zelfverdediging centraal staan! 
DONS-docent(en): Maris & Sarah

BLAUW, ROOD EN GOUD
FOTOGRAFEREN KUN JE LEREN
Blauw, Rood en Goud dompelen zich komend blok 
onder in de wereld van de fotografie. We leren iets  
over de geschiedenis en krijgen elke week een  
nieuwe opdracht. Aan het eind van het blok zullen  
alle gemaakte foto’s gebundeld worden in een  
heus portfolio. 
DONS-docent(en): Nicoline

ATELIER KLIEDERBOEL
Tekenen, schilderen, scheuren, knippen, plakken,  
met je handen, voeten, ellebogen en misschien wel je 
neus! We gaan op onderzoek uit in Atelier Kliederboel 
met allerlei materialen en op groot formaat en maken 
er een grote Kliederboel van! 
DONS-docent(en): Joska

ROOD READY STEADY RUN AND COOK
Rood gaat met elkaar de strijd aan. Elke week wordt  
er een spel gespeeld. Tijdens het spel kunnen er  
ingrediënten gewonnen worden. Wie maakt er aan  
het eind van het blok het mooiste, lekkerste en meest 
creatieve taartje en gaat er vandoor met de Ready 
Steady Run and Cook wisselbeker?
DONS-docent(en): Nicoline 

ROOD DOET GEWOON ALSOF!
Rood maakt dit blok het onzichtbare zichtbaar!  
We spelen namelijk theater zonder woorden.  
Van pantomime tot maskerspel, we maken de  
mooiste scènes met enkel en alleen ons lichaam.  
Heb je ooit een voetbalwedstrijd zonder bal en doel 
gezien? Wij wel!
DONS-docent(en): Nienke

STRIPVERHALEN
Spannende avonturen, schattige verhalen, mysterieuze 
karakters. Alles kan want Rood gaat hun eigen verhaal 
verzinnen en tekenen. Als echte striptekenaars gaan 
we karakters bedenken en ze tot leven brengen. 
DONS-docent(en): Jitske 

GOUD DE GROTE SPELSHOW
Goud gaat dit blok strijden om de eer in de grote 
spelshow. Elke week doen we een nieuwe uitdaging. 
De ene keer een trefbal toernooi, de andere keer een 
creatieve opdracht. Zet je beste beentje voor Goud!
DONS-docent(en): Jitske

GREASE
VET! We gaan terug in de jaren 50 met jongens in  
leren jacks en meisjes in roze rokjes. “GREASE” is nat-
uurlijk niet echt meer van deze tijd, dus toveren wij met 
GOUD deze film tot een vette DONS musical! 
DONS-docent(en): Mylene

STORYTELLING!
Spannende verhalen nóg spannender maken,  
hoe doe je dat nou? Dit blok gaat groep goud met 
deze vraag aan de slag. We gaan aan de slag met 
verhalen vertellen op de allerspannendste manier  
die je helemaal wegblaast! 

Pas op: Deze verhalen kunnen zeer meeslepend zijn.
DONS-docent(en): Emma 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022/2023 - DONS BMS

BLOK 2
VAN 27 NOVEMBER 
T/M 20 JANUARI


