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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN KONING WINTER

Koning Winter is in het land.. Hij maakt ijsbanen van 
alle paden en zorgt voor sneeuwpoppen die tot leven 
komen. Koning Winter betovert dit blok alle DONS  
kinderen en neemt ze mee naar een ‘winterparadijs’ 
waar sneeuw kan praten en ijs het te koud het heeft. 
Ga dit blok met ons mee op deze wonderlijke  
winterse avonturen..
DONS-docent(en): Nadia

PAULTJE EN HET PAARSE KRIJTJE
Paultje heeft een magisch krijtje en dit krijtje is  
paars. Hiermee tekent hij alles wat hij kan bedenken. 
Vluchten voor een draak, van een berg vallen en  
gered worden door een luchtballon: Paultje beleeft  
‘s nachts grootse avonturen in de wereld die hij met 
zijn paarse krijtje maakt..Groep groen waant zich 
Paultje en fantaseert erop los dit blok. 
Wat voor spannends gaan zij allemaal beleven? 
DONS-docent(en): Nadia

GROEN EN BLAUW
(W)ONSDAG
Op woensdag breken we de week en wordt alles uit 
de kast getrokken! Niks is te gek op de WONSdag! 

Samen lopen we naar de andere locatie (basisschool 
de Donge) en daarna is er volop tijd om buiten van 
het zonnetje te genieten, binnen spelletjes te spelen, 
toneelstukken te maken, te knutselen, te bakken, of 
gewoon lekker te chillen…
DONS-docent(en): Lieke

DE DONS DAN(S)ING CLUB
Liedjes zingen en liedjes schrijven, de voetjes van de 
vloer en dansjes wagen. Dansjes zingen en liedjes 
dansen? Ja! Misschien kunnen we het wel tegelijk. 
We dansen en zingen er op los. Wie heeft het gouden 
keeltje en wie de coolste moves? Waar zit jij op? 
Wij zitten op de DONS Dan(s)ing club! 
DONS-docent(en): Edwin & Froukje

GROEN EN BLAUW
WELKOM BIJ DONS
Op vrijdag is de keuze reuze. 
We leren verschillende DONS liedjes, gaan koken, 
houden modeshows en dansen tot we erbij neervallen.
DONS-docent(en): ?

BLAUW EN…. ACTIE!!
Blauw gaat dit blok 2 korte films maken. Ze zullen 
daarbij eigen personages bedenken, zelf het script 
schrijven, elkaar regisseren en nadenken over
filmlocaties en lichtgebruik. Oftewel alles wat er  
komt kijken bij het maken van een film. 
DONS-docent(en): Nicoline

OSCARLYMPISCHE SPELEN 2019
Wat raar, Olympische spelen op een oneven jaartal? 
Ja!! Bij DONS kan alles. We duiken met Blauw de 
geschiedenis in: Waar komen de Olympische spelen 
eigenlijk vandaan? Wat is de oudste sport? Wat  
hebben de oude grieken daarmee te maken?  
Wat is het verschil tussen zomer- en winterspelen?  
We proberen wat sporten uit én houden onze eigen 
Oscarlympische spelen 2019. Hoeveel medailles  
nemen we mee naar huis? We zullen het zien!
DONS-docent(en): Edwin

DRAMA QUEENS!
Blauw kan zich dit blok helemaal uitleven tijdens het 
‘drama queens’ thema op de donderdag! Groot,  
gek en overdreven. Niets is teveel tijdens dit ‘over  
the top’ thema. Schrijven, spelen, bewegen, in stilte 
of met stem...Tijdens korte toneel opdrachten wordt 
groep Blauw gevraagd zo groot mogelijk te reageren. 
Haal die toeters en bellen maar uit de kast...
Blauw laat zichzelf zien!
DONS-docent(en): Nadia
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