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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN DE NOORDSE STERN

Groen, de Noordse Stern heeft jullie hulp nodig! Deze 
vogel vliegt normaal elk jaar de aardbol rond, van de 
Noordpool naar de Zuidpool om te overwinteren en 
weer terug, maar dit jaar is ze de weg helemaal kwijt 
geraakt. Kunnen jullie haar helpen bij haar reis? 
DONS-docent(en): Annemijn & Laura

MIJN LIJF, IK VOEL…
Groen heeft dit blok een kennismaking met het 
lichaam, wat zit daar in? Wat zit daar op? Wat houdt 
het in? Wat voel ik allemaal? Wat kan ik met mijn  
handen? Waar komen mijn emoties vandaan?  
Voel ik dat ergens in mijn lichaam?
DONS-docent(en): Annemijn & Laura

DE WERELD ROND
Op woensdag gaan wij op reis, van Venetië  
naar Parijs, van Marokko naar China en nog veel meer! 
Er zal worden geknutseld, gedanst en nog veel meer!
DONS-docent(en): Rochelle

“JE MAG ALTIJD…”
Groen gaat heel erg goed kijken naar de magische 
illustraties van Shaun Tan. Grote bomen trekken op 
uit woonkamers, soldaten gewapend met mes en 
vork stelen een aardbei, vissen vliegen in de lucht en 
worden gevangen met jampotten en netten, en nog 
veel meer. Alles mag en kan gebeuren. Ook in de 
wereld van Groen mag er vanalles gebeuren.  
En hoe dát eruit komt te zien?
DONS-docent(en): Denise & Laura

ALLE GROEPEN
ALFABET - CHARLOTTE DEMATONS
Elke week openen we het enorme, kleurrijke  
alfabet-boek op een nieuwe pagina en stappen we de 
wereld in van de letter… ? Wat valt er allemaal te o 
ntdekken bij de letter F, hoeveel woorden met een B 
kunnen wij uitbeelden, kun je letters met je lichaam 
maken en kun jij zelf een kunstwerk maken vol dingen 
met 1 letter? Daarnaast is het natuurlijk ook lekker 
VRIJ-dag, relax-dag, ontspan-dag, doe-waar-je-zin-
in-hebt-dag. Uiteraard maken we er samen met de 
kinderen een DONS-ige dag van met veel gekkigheid, 
typetjes en creativiteit. Maar, vandaag moet er niets.  
De nadruk ligt op een ontspannen sfeer. 
DONS-docent(en): Annemijn & YalanBLAUW DE SCHAT VAN KAPITEIN BLAUWBAARD

Kapitein Blauwbaard is een schatzoeker die in het 
verre Madagaskar een schat heeft gevonden. Daar 
was hij natuurlijk ontzettend blij mee, maar hij was ook 
bang dat piraten deze schat van hem zouden afpikken. 
Daarom heeft hij jaren geleden deze schat verstopt op 
de Oscar Carré. Alleen heeft hij één probleem: hij is 
vergeten waar precies. Samen met Blauw gaat hij dit 
blok op zoek naar zijn schat en traint hij ze tegelijkertijd 
tot echte doorgewinterde zeevaarders!
DONS-docent(en): Auke & Tessa

THUIS
Maurice is een alien van een verre planeet, maar door 
een ongeluk werd zijn planeet helaas onbewoonbaar. 
Hij vloog naar de aarde en besloot hier te gaan wonen. 
Maar alles is hier anders. Hoe moet je je dan thuis 
voelen? En wat betekent dat eigenlijk, je thuis  
voelen? Met groep blauw gaan we daarmee aan de 
slag, om uiteindelijk een mooi nieuw thuis voor  
Maurice te creëren.
DONS-docent(en): Auke & Desi

BLAUW EN ROOD
1001 DONSVERHALEN
Het is leuk om naar een verhaal te luisteren, maar hoe 
is het om er zelf eentje te bedenken? In dit blok gaan 
we met Blauw en Rood onze eigen verhalen maken. 
Elke week creëren we weer samen een nieuw  
verhaal die op verschillende manieren tot stand komen: 
vertellen, spelen, strips, film, noem het maar op!
DONS-docent(en): Auke & Denise

DELPHI HET ORAKEL
Dit blok gaat Blauw de toekomst voorspellen onder 
begeleiding van Delphi het Orakel. We trainen ons 
innerlijk oog en werpen onze voelsprieten uit in het 
Oneindig Universum. Wat betekenen die lijnen op je 
hand? En wie kan de geheimen van theebladeren 
ontcijferen? 
DONS-docent(en): Annemijn & Tessa

ROOD D.I.Y.
D.I.Y. oftewel Do It Yourself. Dankzij de oneindige 
wereld van YouTube is het nu mogelijk om de meest 
ongelofelijke, mooie of handige projecten uit te  
voeren. Alles wordt stap voor stap uitgelegd en zo is 
iedereen een thuiskunstenaar. Met Rood zullen wij die 
wereld verkennen door elke week een andere D.I.Y. te 
bekijken en natuurlijk zelf te proberen! Als kers op de 
taart verzint Rood hun eigen D.I.Y. en zal deze  
ook opnemen. Want hoe leg je eigenlijk iets heel 
ingewikkelds heel simpel en duidelijk uit aan een  
ander via een filmpje? 
DONS-docent(en): Desi

DONS-ZINE!
Wie-wa-wat gebeurt er allemaal op DONS? Rood is  
de redactie van een eigen magazine! Ze moeten op 
zoek naar spannende, verdrietige, blije en grappige 
gebeurtenissen. We weten niet wat we tegen gaan 
komen. Maar, één ding is zeker: dit tijdschrift staat 
straks vol met reportages, strips, puzzels, en nog heel 
veel meer wat je echt niet kan missen. 
DONS-docent(en): Denise

FASHION - EXPRESS YOURSELF!
Rochelle zal met Rood+ aan de slag gaan.  
We gaan onze eigen jas pimpen! We beginnen met 
een collage, tekeningen en werken dit langzaam uit 
naar een echt ontwerp! Aan het eind zal er natuurlijk 
een toffe ‘Runway’ plaatsvinden! 
Yalan zal met Rood aan de slag gaan met het maken 
van een te gekke Runway Music Track! We maken 
persoonlijke raps en gaan aan de slag met muziek- 
programma’s. En, als ware artiesten gaan we deze  
ook performen! Deze blokafsluiting wordt dus een 
echte multidisciplinaire samenwerking.
DONS-docent(en): Rochelle & Yalan

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 - DONS 6

BLOK 1
VAN 6 SEPTEMBER
TOT 12 NOVEMBER


