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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN HET WINTERDINER MET CHEF FRANÇOIS 

EN PIERRE
Chef François keert terug naar DONS met een  
vraag om hulp. Zijn restaurant is gesloten, al zijn keu-
kenhulpen zitten thuis en nu krijgt hij opdracht van de 
Koning om een Winterdiner voor hem voor te bereiden! 
Wat moet hij nu? Kan Groenhem helpen?
DONS-docent(en):  Annemijn & Auke

FEEST!
Van hartelijk gefelicikerstlichtjesfeest en een gelukkig 
sinternieuwpasen! Elke dinsdag is het feest met  
Groen. Maar welk feest moeten we nou doen? Dit jaar 
is alles in de war. De feestvarkens vinden het bizar! 
Niets gaat zoals het moet. Misschien dat Groen er iets 
aan doet! Wat is een feest? Wat hoort daarbij?  
Confetti, slingers een hoop stampij? Wanneer is rijmen 
alweer een ding? Schuif een stoel aan, stap in de 
kring, klap met je handen, zing!
DONS-docent(en): Auke & Denise 

ALLE GROEPEN
OMA’S ZOLDER
‘Is je strippenkaart wel afgestempeld in de bus? Als je 
TeleKids wilt kijken moet je eerst nog de scart kabel 
verwisselen. Zou jij voor mij de boodschappenlijst van 
de floppydisk willen laden. Wat zit je mij gek aan te 
kijken, schat? Nou goed. Zet de naald op de plaat dan 
gaan we eerst lekker dansen!’
Oma praat in raadsels. Snappen jullie nou wat zij zegt? 
Op woensdag nemen we een kijkje op haar zolder. 
Misschien dat dit ons iets vertelt!
DONS-docent(en): Denise & Mara

WINTERWENDI EN DE MIDWINTERSLAAP
Midwinter is de kortste dag van het jaar en het begin 
van de terugkeer van het licht. Maar dit jaar is er iets 
vreemds aan de hand. Het blijft maar donker! Lichtfee 
Winterwendi onderneemt meteen actie. Doet de zon 
het nog? Check! Draait de aarde nog? Dubbelcheck! 
Wat kan er dan mis zijn? Donnie Donker!  
De Winterbeer had al lang wakker moeten zijn! Heeft 
hij zijn wekker dan niet gehoord? Winterwendi kan nog 
maar één ding doen. Ze vraagt groep groen om hulp. 
Hoe kunnen we Donnie óóit wakker maken? 
DONS-docent(en): Annemijn & Denise

ALLE GROEPEN
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 BOUWEN MET DE BLAUWE
Blauw gaat dit blok bouwen met alles wat los het  
vast zit. We bouwen hutten, hoge torens, misschien 
bouwen we wel een menselijke piramide. 
Maar het belangrijkste van alles, we bouwen een  
groot FEEST!
DONS-docent(en): Danique & Davey

HOKUS POKUS
De magie is aan! Kabouters, feeën, magiërs en 
heksen. Wilde fratsen en magische wortels. Sterke 
drankjes en spannende raadsels. Klamp je vast aan  
je zwevende bezem, want Blauw vliegt de wereld van 
de tovenarij in.
DONS-docent(en): Mara & Yalan

DE BLAUW PRINT CLUB
Met verf, inkt, vingers, blaadjes, de stoep en rubber. 
De Blauw Print Club kan met alles en niets zijn eigen 
prints maken. Zo kijken we heel anders naar de wereld 
om ons heen. Bezemharen lijken op de stekels van een 
egel, hoe krijgen we dat op papier? Of: ik weet niet hoe 
ik moet beginnen, maar ik voel dat ik wel zin heb om 
mijn vingers in de verf te dippen en over het papier te 
gaan...Zo ontluikt er opeens een structuur waar ik inspi-
ratie van krijg! We spelen met onze impuls, intrinsieke 
inspiratie die van binnen uit komt. En daarmee geven 
we uiting aan de creatiekracht die we in onszelf en in 
alles om ons heen voelen. Zijn jullie ook zo benieuwd? 
DONS-docent(en): Mara & Nadia

ROOD DE DONS SHOW!
Rood maakt spellen, raadsels, quizzen die tijdens de 
dagsluiting voor groot vermaak zorgen. Oude spellen 
krijgen een nieuw jasje zoals; ‘De Ballenbak’, ‘Past 
het of past het niet?’ en ‘de grote DONS quiz’. Maar 
uiteraard wordt er ook gebroed op nieuw materiaal….
Spanning en sensatie...Glitter en glamour…. 
Het wordt FEEST op de maandagmiddag!
DONS-docent(en): Nadia

DONS REPORTERS! 
Groep rood spitst zijn oren en gaat namens DONS op 
pad! Gewapend met camera en microfoon zijn zij op 
zoek naar interessante weetjes, grappige anekdotes 
en ander sappig nieuws! Leraren, ouders, DONS  
docenten en DONS kinderen opgelet!! Wij gaan jullie 
eens goed aan de tand voelen. ‘Ik ben een DONS 
reporter, mag ik u iets vragen?’ 
DONS-docent(en): Nadia

IK WORD ACTRICE!
Dit blok bewegen we van groot naar klein. We trainen 
onze acteervaardigheden. Want, als je een echte 
actrice wil worden, moet je ook klein en geloofwaardig 
kunnen spelen. We duiken in onszelf en focussen ons 
op verbeeldingskracht en realisme. 
DONS-docent(en): Yalan
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