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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 - DONS 6

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN FANTASTISCHE BEESTEN!

Een lange nek, glimmende schubben, gouden hoorns 
en groene ogen? Grrrrroen gaat op zoek naar  
fantastische beesten. Hoe zien ze eruit?  
Grommen ze of spuwen ze vuur? 
En wat vind jíj eigenlijk een fantastisch dier? 
DONS-docent(en): Annemijn

SUPERHELDEN, DAT ZIJN WIJ!
Vliegen als een vogel, met gemak een vrachtwagen 
optillen, gedachten lezen, op twee plekken tegelijk  
zijn. Wat is jouw speciale superkracht? Groen gaat 
ontdekken welke superheld in haar/hem schuilt. 
Laserparcours, veranderen van vorm, het ontdekken 
van de elementen, maar zeker ook gewoon samen 
zingen en bewegen! 
DONS-docent(en): Auke & Yalan

GROEN, BLAUW EN ROOD
MAX EN DE MAXIMONSTERS
Op woensdag gaan we op avontuur! Met een bootje 
bereiken we samen met Max een eiland. Diep in de 
jungle leven de Maximonsters. Ook al lijken deze grote 
beesten op het eerste gezicht best gevaarlijk, eigenlijk 
zijn ze erg gezellig. Ze houden namelijk van dansen 
en feesten, net zoals de kinderen van DONS! Met hen 
ontdekken we het eiland te en leren we hoe je in een 
groep van Maximonsters samen maximaal plezier kan 
hebben!
DONS-docent(en): Denise & Mara

PLANTENPIEFEN
Kijk eens! Daar, daarboven! Of nee, hier beneden. 
Hier laag bij de grond. Kijk dit blaadje eens… En heb 
je dit takje wel eens gezien? Kijk toch, hoe gewoon en 
toch bijzonder het is. 
Met vergrootglazen en verzamelbakken gaat Groen 
dit blok op pad om de natuur eens goed in zich op te 
nemen. Lukt het hen om de dingen van buiten, binnen 
een mooie plek te geven?
DONS-docent(en): Annemijn & Denise

GROEN, BLAUW 
EN ROOD
ALLES MAG OP VRIJDAG!
Dansen op tafel, praten met je volle mond en hutten 
bouwen tot in de hemel. alles mag op vrijdag, de  
kinderen zijn de baas en we gaan lekker doen wat wij 
niet laten kunnen. De enige regel, doe lekker gek en 
ga uit je dak!
DONS-docent(en): Danique & Denise

BLAUW KOOS-VRIENDLOOS
BAM, BOEF, PENG, PANG! Koos keek om zich heen, 
maar zag niets wat hij herkende, wie zijn al die mensen 
en waar zijn al mijn vriendjes? Er was iets heel vreemds 
gebeurd en Koos was ineens, vriendloos. Samen met 
Blauw gaan wij op zoek naar de vriendjes van Koos,  
en horen we de gekste verhalen.
DONS-docent(en): Auke & Danique

WETENSNAPPERS
Pak je witte jas en doe je veiligheidsbril maar op. 
Groep blauw duikt het laboratorium in! 
We onderzoeken hoe de wereld in elkaar zit door  
allerlei proefjes te doen als echte wetensnappers!  
Snap je? 
DONS-docent(en): Mara & Nadia

VOGELSPOTTERS!
Verrekijker om de nek en afritsbroeken aan, want 
Blauw duikt in de wereld van het vogelspotten. 
De komende weken komen er verscheidene vogels 
op bezoek en vragen we ze het hemd van het lijf. 
Vindt Blauw uiteindelijk de paradijsvogel in zichzelf? 
DONS-docent(en): Mara & Yalan

ROOD LEGO
Kennen jullie het lied ‘Lego’ van de DONS band?  
Dit is het favoriete lied van Rood op de maandag. 
Daarom duiken wij dit blok de lego wereld in.  
We hopen de meest creatieve, gekke, verrassende, 
constructies te bedenken en te bouwen. Dit proces 
gaan we fotograferen en van al die foto’s maken we 
een stop motion video, wat dan weer de videoclip van 
Lego kan worden. ‘Steek je handen uit de mouwen, 
want alles kan je bouwen met.. LEGO LEGO!’ 
DONS-docent(en): Nadia

HAUTE COUROOD!
Oeh! Wauw! Aah! Op dinsdag maken de textiel- 
kunstenaars en modemakers van Rood de meest 
magnifieke en exclusieve ontwerpen van het seizoen. 
Wie dit blok een plekje langs de catwalk  
bemachtigd mag genieten van de wonderschone  
creaties uit de collectie van L’Atelier Oscar Carré!
DONS-docent(en): Denise

THEATERDANS
Verhalen bedenken, verkleden, rollenspellen en vooral 
ook optreden! Groep rood heeft glamour en wil dat 
laten zien. Uiteraard geeft DONS deze energieke 
groep het podium dat ze verdienen. Toi toi toi!
DONS-docent(en): Nadia

BLOKAFSLUITING!
2 TOT 6 NOVEMBER 
VAN 16.45 TOT 17.15

BLOK 1
VAN 17 AUGUSTUS  
TOT 6 NOVEMBER


