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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN CIRCUS!

Hooggeëerd publiek! Welkom bij Circus DONS,  
waarbij de kinderen van groep groen getransformeerd 
zijn tot heuse circusartiesten! Maak u klaar voor  
adembenemende acrobatiek, betoverende  
goocheltrucs, hilarische clownsacts en nog veel meer. 
Neem plaats, geef uw aandacht en geniet van 
de show!
DONS-docent(en): Annemijn & Auke

DAT KAN MIJN NEEFJE VAN VIER OOK
Al jarenlang krijgt schilder Karel Peer steeds maar  
weer hetzelfde te horen over zijn kunst: “Dat kan  
mijn neefje van vier ook.” Hij snapte er niks van, want 
vier was hij allang niet meer. Maar op een dag, kwam 
hij op een idee: “Wat nou als ik een samenwerking aan 
ga met kinderen van vier?” Hij is meteen enthousiast 
en schakelt de hulp van Groen in. Met elkaar maken  
ze het grootste kunstwerk wat Karel Peer ooit  
gemaakt heeft.
DONS-docent(en): Annemijn & Auke

OP ZOEK NAAR DE DIEREN
De dieren zijn ontsnapt uit de dierentuin!  
Ze hebben zich verspreid over de stad en een nieuw 
thuis gezocht. Ranger Robbie is naar ze op zoek en 
heeft ontdekt dat een paar dieren zich verstopt  
hebben op de Oscar Carré. Met Groen gaat hij op  
zoek en leert ze ondertussen alles wat ze over de  
dieren moeten weten.
DONS-docent(en): Auke

NAAR SCHATEILAND!
Dit blok gaat Groen op reis: met een schip over  
wilde zeeën, langs de lava bij een vulkanisch eiland, 
naar woeste verre landen! Welke talenten van de  
kinderen van Ggroen kunnen ons onderweg helpen? 
En komen we uiteindelijk allemaal veilig aan op onze 
eindbestemming: Schateiland? 
DONS-docent(en): Annemijn

PADADA PARADE!
Het einde van de week is 
een feestje met Groen! 
We vieren wat er maar te vieren valt met veel 
bombarie en spektakel. Is het zonnig? 
Dan doen we de zonnedans! Regent het? 
Dan doen we de regendans! Mogen we een extra 
koek? Dan maken we een koekenparade. Een ding  
is zeker, zingend en springend gaat Groen het  
weekend in!
DONS-docent(en): Denise

BLAUW DE WERELD ROND...
Een nieuw begin vraagt om een groot feest.  
Samen met Blauw duiken we feestelijk het nieuwe 
(DONS)-jaar in. We hebben zo lang stil moeten zitten 
en geduldig moeten wachten, maar eindelijk is het 
zover. We luiden deze start groots in met een Chinese 
Nieuwjaarsviering, vervolgens gaan we de wereld  
rond om in bijzondere tradities dit feestgevoel voort  
te zetten. Na dit blok kan heel Blauw overal ter  
wereld FEESTEN.
DONS-docent(en): Danique & Davey

VUUR, WATER, LUCHT & AARDE
Water loopt door de goot en uit onze kraan.  
We voelen de wind door het open raam. 
‘s Avonds steken we een kaarsje aan. De elementen 
zijn overal om ons heen. Maar wat kunnen we er 
allemaal mee? Blauw gaat dinsdag vol voor het 
experiment. En maken van het gewone en alledaagse 
iets heel bijzonders...
DONS-docent(en): Denise & Mara

BLAUW EN ROOD
SPOORZOEKEN
Op woensdag gaat Blauw speuren naar sporen.  
We gaan op pad en volbrengen geheime missies.  
We verkleden ons als detectives en zoeken  
aanwijzingen, groot en klein. 
Onze wichelroede wijst de weg. 
Kom mee op avontuur! 
DONS-docent(en): Diede D & Mara

EEN BUITENGEWONE MISSIE 
“Hallo? Astronauten horen jullie ons? 
Over” -kkgggrrr- “Dit is ruimtestation B.L.A.U.W. met 
een belangrijke missie. Over”. -kkgggrrr- “We denken 
dat we ver voorbij ons sterrenstelsel nieuwe planeten 
hebben ontdekt. We denken dat we zelfs buitenaards 
leven hebben ontdekt. Maar we hebben jullie nodig. 
Durven jullie het aan om lichtjaren diep de ruimte in  
te gaan? Over.”
DONS-docent(en): Denise & Mara

BLAUW EN ROOD
DOE YONG HAI
Een nieuw begin vraagt om een groot feest. Samen 
met Blauw en Rood duiken we in het Chinese nieuwe 
(DONS) jaar. We hebben zolang stil moeten zitten en 
geduldig gewacht, maar nu is het eindelijk zover.  
Wij luiden deze nieuwe start groots in met een  
Chinese viering. We veranderen in een prachtige  
draak om de boze corona geesten weg te jagen,  
dansen de zomer tegemoet en laten deze gekke tijd 
achter ons. OP NAAR EEN NIEUWE START vol plezier, 
gelach en gefeest!!
DONS-docent(en): Danique

ROOD SPELLEN SPELEN SPELLETJES
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?’ 
Met deze quizmasters kunnen we de week goed 
beginnen!
DONS-docent(en): Denise

HOORSPEL
Wat geweldig dat we weer samen creatief kunnen  
zijn! Op dinsdag gaan we terug in de tijd! 
We verzinnen zelf een spannend verhaal, schrijven een 
script en nemen dat vervolgens op als… HOORSPEL! 
Een heuse audio ervaring dus. Bereid je voor op  
voetstappen in het grind, piepende deuren en een 
knap staaltje stemacteren.
DONS-docent(en): Yalan

THEATER!
De theatraliteit spat van deze groep af. Daarom gaan 
we lekker aan de slag met het verbeteren van onze 
acteer-vaardigheden. Elke week leert Rood een nieuwe 
skill, zoals bijvoorbeeld fysiek theater en personage 
ontwikkeling, die ze vervolgens toepassen in een  
zelf gerepeteerde presentatie. Zelfstandigheid en 
samenwerken staat ook centraal dit blok. Veel  
verantwoordelijkheid dus, iets wat je aan deze groep 
wel kunt overlaten! 
DONS-docent(en): Yalan
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