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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN HET GROOT SPROOKJESBOEK VAN  

MENEER GRIMM 
Er waren eens... zeven dwergen. Op het bal van de 
prins verloren zij hun glazen laarsjes, waarna ze het 
bos in vluchtten. Daar vonden ze een toren helemaal 
gemaakt van snoep. De dwergen klommen omhoog 
via de lange vlechten van een prinses die daar  
lag te slapen nadat ze zich had geprikt aan een  
spinnewiel... Hmm dat klopt niet helemaal.. 
Sprookjesschrijver meneer Grimm is al oud en een 
beetje in de war. Kan Groen hem helpen om zijn  
´Groot Sprookjesboek´ af te maken?
DONS-docent(en): Annemijn & Laura

FEESTEN MET DISCO DOLLY EN JOHNNY JIVE
Disco Dolly en Johnny Jive hebben al jaren een eigen 
Dans Club waar wordt gefeest en gedanst. Ze hebben 
door corona hun Club een hele tijd dicht moeten 
houden en nu weten ze eigenlijk niet meer hoe ze een 
goed feestje moeten houden. Disco Dolly stelt zich 
inmiddels alleen nog voor als Dolly en Johnny Jive 
zelfs als Johan... Kan Groen ze helpen de groove weer 
terug te vinden? 
DONS-docent(en): Annemijn & Auke 

REIZEN
In dit blok zal Groen weer verder gaan met de grote 
reis met de reisdoos die in het vorige blok is gemaakt! 
We hebben nog teveel plekken om naartoe te gaan, 
we zijn er nog niet klaar mee. We moeten nog pizza’s 
maken in Italië, een piramide bouwen in Egypte en met 
de bus reizen door Londen! 
DONS-docent(en): Rochelle

VONKEL DE VUURVLIEG
Het wordt winter. De nachten beginnen vroeg en zijn 
lang. Vonkel de Vuurvlieg is haar familie kwijt.
Hoe kan Groen haar helpen? Moeten ze ook gaan  
dansen? Grotere vleugels maken misschien?  
Zoeken op goed geluk? Groen maakt samen met  
de lichtgevende Vonkel een mooie tocht door de  
beginnende nacht.

DONS-docent(en): Denise & Laura

ALLE GROEPEN
SINTERKERST & NIEUW
Hoor wie klopt daar kinderen? Oh denneboom! 
Tijdens deze donkere dagen worden allerlei feesten 
gevierd. De vrijdag staat in het teken van Sinterklaas 
tot Kerst, van de Midwinter tot Thanksgiving, en van 
Chanoeka tot Oud en Nieuw! De kinderen van groep 
groen, blauw en rood mogen delen welke feesten zij 
vieren deze periode en onze activiteiten bedenken we 
daar omheen. Vrolijk SinterKerst & Nieuw!
DONS-docent(en): Annemijn & Yalan

BLAUW HET OUDE EGYPTE
Het oude Egypte is het land van farao’s en piramides, 
sfinxen en mysteries. Archibald is een echte  
deskundige op dat gebied en heeft een mogelijk 
geheime ruimte in een piramide ontdekt. Door het 
ontcijferen van hiëroglyfen en raadsels hoopt hij dit 
mysterie op te kunnen lossen. Kan groep Blauw hem 
daarbij helpen?
DONS-docent(en): Auke & Tessa

DONS EN DE DUIZENDPLEKKENPET
In de DONSkast ligt een pet. Het is niet zomaar een 
pet. Het is de duizendplekkenpet! Elke week gaat 
Blauw naar een nieuwe plek met de pet, waar ze 
veranderen in de meest uitbundige, ingetogen, 
grappige, lieve typetjes die ooit bij DONS op de vloer 
zijn geweest. 
DONS-docent(en): Denise & Desi

BLAUW EN ROOD
DROMEN
Dit blok gaan we naar dromenland. Wat gebeurd er in 
onze dromen? Hoe zien ze eruit? Wat betekenen ze? 
Waar dromen we overdag over en waarover diep in de 
nacht? En wat zijn onze grootste dromen eigenlijk?
DONS-docent(en): Auke & Denise

HET MYSTERIE WALLIE
“Ik ben Wallie”. Dat is het enige wat de mysterieuze 
vrouw, die plotseling uit het niets in de speelzaal 
verscheen, weet over zichzelf. Ondanks dat haar haar 
er ontploft uitziet en ze onder de roetvlekken zit, is het 
duidelijk dat ze een chique dame is. Maar ze spreekt 
soms een beetje gek en weet heel veel gewone dingen 
niet. Gelukkig komen er af en toe kleine stukjes  
herinnering terug. Wie is Wallie? Kan Blauw het  
mysterie oplossen en haar helpen?
DONS-docent(en): Annemijn & Tessa

ROOD LANG & GELUKKIG
De goede maar vergeetachtige Fee: Er was eens lang, 
lang geleden klein jongetje dat niet groter was dan een 
pink wijsvinger? Duim? Ja, duim, dat was ‘t! En dat 
jongetje… Eh, de wolf... Roodkapje, Assepoester... 
Ja, ja... Gut wat een prachtige lichtjes! Welk verhaal 
ging ik ook alweer vertellen eh... wacht even… 
Geïnspireerd door Lang&Gelukkig van Theater 
Rotterdam zet Rood dit blok hun eigen versie van 
deze doldwaze sprookjescocktail op het toneel!
DONS-docent(en): Desi

ALTER EGO
Als je een dier was, welk dier zou je dan zijn? Als je 
een superheld was, welke superkracht zou je dan 
hebben? Wat is je toekomstige droombaan? Door 
middel van beeldend onderzoek gaat Rood spelen met 
hun eigen en unieke identiteit. Hoeveel verschillende 
kanten van jezelf kunnen we dit blok ontdekken en 
uitvergroten?
DONS-docent(en): Laura

BUCKETLIST!
Rood kiest dit blok zelf wat ze gaan doen! We maken 
samen een bucketlist en stemmen daarna welke 
activiteiten er langs komen tijdens dit blok. Lekker veel 
eigen inbreng dus - baas over eigen blok! 
DONS-docent(en): Rochelle & Yalan
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