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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2019/2020 - DONS 6

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN ‘WIE BEN IK’

Van het spelletje tot de filosofie… Van theater tot 
dans...Dit thema draait helemaal om ONSZELF!  
Want wie zijn wij nou eigenlijk? Wat heb ik gemeen  
met een ander en wat is juist helemaal uniek aan mij? 
We kruipen in onze eigen huid en presenteren jullie  
met trots... onze enige, echte, eigen, ‘ik’!
DONS-docent(en): Nadia & Sophie

GROEN EN BLAUW
HERFST!
De dagen worden langzaamaan alweer iets korter,  
over een tijdje vallen de eerste bladeren weer van  
de bomen, maar… geen paniek! Dit is dé tijd om er 
lekker op uit te trekken. Bladeren zoeken in het park, 
speurtochten lopen door de school, zelf nootjes  
verstoppen, en misschien ziet Groen zelfs wel een  
paar kaboutertjes voorbij schieten!
DONS-docent(en): Diede & Yalan

GROEN EN BLAUW
KNUS!
Middenin de week doen we lekker knus bij DONS! 
Keuvelen bij de kinderboerderij, boekjes lezen in de 
bieb, picknicken in het park, of ‘gewoon’ spelen in de 
speelzaal. Misschien maken we er een verkleedfeestje 
van en gaan we dansen als piraten of prins(ess)en.  
Of, maken we samen één grote tekening! Gezellig 
wordt het zeker!
DONS-docent(en): Danique & Denise

BEESTENBENDE
Hangen als een luiaard, kruipen als een vogelbekdier 
en krijsen als een kakapo. Op donderdag verandert 
Groen in de gekste wezens van het dierenrijk.  
Want hoe een hond blaft en een schaap blaat, dat 
weet Groen wel. Maar hoe beweegt een axolotl?  
En hoe groot zijn de oren van een jerboa?
Pas op! Het wordt een beestachtige boel!
DONS-docent(en): Denise & Kirsty

GROEN EN BLAUW
VRIJ OP VRIJDAG!
Het is bijna weekend, tijd dus om te chillen en precies 
te doen waar we zin in hebben. Gezellig samen eten 
in de zitzakken met een mooi prentenboek erbij. De 
allerhoogste toren van de wereld bouwen. Schilderen, 
zingen, dansen en springen. De vrijdag is altijd een 
feest.
DONS-docent(en): Danique & Yalan

BLAUW VORMEN VERVORMEN 
Vormen vervormen soms..en wanneer dat gebeurd 
ontstaat er een nieuwe vorm. Die vorm is dan de  
nieuwe norm. Vorm hier maar eens een thema  
omheen.. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens heen..
Het wordt vast heel vreemd...Klinkt als een blok wat 
zich uitstekend voor Blauw leent! 
DONS-docent(en): Nadia

ROOD BOVENNATUURLIJK DONS
Dit blok onderzoeken wij de mogelijkheden van  
kruiden, spreuken, alternatieve geneeswijze etc. 
Tovenarij en hekserij… En niet zomaar de sprookjes 
versie! Wat kan jij als mens werkelijk voelen en welke 
kruiden of kristallen geven ons de juiste energie? 
Hmmm best spannend eigenlijk.. Of toch niet?!
DONS-docent(en): Lieke

ROOD VERTELT...
Van spannende verhalen, tot een gevoelige brief, een 
mooi gedicht of een grappige tekst..Groep rood leert 
de kracht van het vertellen van een verhaal. En wat is 
hun eigen verhaal eigenlijk? Stroomt dat niet stiekem 
overal doorheen? Wat echt is en wat niet…? Tsja….
dat houden we voor onszelf… Luister en huiver, want 
‘Rood vertelt’...
DONS-docent(en): Nadia

THEATERMAKERS!
Rood gaat de vloer op! Dit blok gaan wij theater maken! 
Van zelf spelen, tot schrijven, tot regisseren. Alle  
aspecten van het makerschap komen voorbij. Van  
inleving tot techniek... Rood krijgt alle ‘tools’ om straks 
hun eigen toneelstuk te schrijven, maken en spelen! 
Ambitieus..?? Euhm…een beetje, maar vooral  
uitdagend en heel erg leuk!
DONS-docent(en): Diede
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