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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN ZWEVEN!

Groen gaat zweven! Zweven als vogels, vlinders, 
waarzeggers, luchtballonnen, zweefvliegtuigjes,  
zappelins of als marionetten. 
DONS-docent(en): Eva & Kirsty

RUIMTEVAARDERS
Groen gaat op excursie naar de ruimte. We filosoferen 
over andere planeten: welke vorm en kleur hebben ze? 
Hoe lang moet je reizen in je ruimteschip? We maken 
de planeten visueel door ze te tekenen of schilderen. 
Ook ontwerpen we misschien wel onze eigen planeet! 
Aan het einde van het blok zijn wij echte ruimtekenners 
en delen we graag onze verhalen met jullie.
DONS-docent(en): Hannah & Odil

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op (w)Onsdag nemen we lekker de tijd om te spelen 
en doen we waar we zin in hebben. 
Een kei groot zandkasteel bouwen of opgaan in een 
zelfgemaakt spel. We gaan op pad naar het park of de 
kinderboerderij, of maken een toneelstukje, daarvan 
wordt iedereen blij!
DONS-docent(en): Nilay & Sjoukje

KI-MON-HOE EN DE VERSCHRIKKELIJKE 
VLOEK VAN DE KONING
Ki-mon-hoe is gevlucht uit Azië om de hulp in te scha- 
kelen van Groen. De Koning van Chin-Jappá is vervloekt 
door de gemene Monnik waardoor het hele volk zijn 
cultuur kwijt is geraakt. De enige manier om de vloek te 
doorbreken is door cultuur terug te brengen in het land. 
Kan Groen Ki-mon-hoe en haar koning redden? 
DONS-docent(en): Emma & Eva

GEEL VROUWTJE VERTEL-MAAR
Op een dag komt Vrouwtje Vertel-Maar per ongeluk  
de klas van Geel binnen. Ze raakte verdwaald op  
weg naar haar boekenclub. Ze besloot de kinderen  
de lievelings versjes uit haar eigen boek voor te lezen. 
Aan de hand van deze mooie versjes en verhaaltjes 
gaat Geel met Vrouwtje Vertel-Maar een waar  
avontuur tegemoet! 
DONS-docent(en): Hatta & Nilay

GEEL GAAT STUK!
Dit blok gaan we kapot: we gaan helemaal naar  
de bliksem toe. Je kunt alleen niet zeggen waar,  
wanneer en hoe, maar wat doet het ertoe, ach  
hoe zielig. Misschien komt er wel iemand de boel 
repareren, maar maakt deze toch meer stuk dan  
heel. Wij zijn er helemaal stuk van. 
DONS-docent(en): Marit & Sjoukje

MARIE MATERIE
Samen met Marie Materie verkent groep Geel de 
wereld van beeldende kunst. Marie neemt iedere  
week bijzondere materialen mee waarmee Geel  
de prachtigste, lelijkste, kleurrijkste of zachtste  
kunstwerken maakt. 
DONS-docent(en): Hannah & Willemijn

ORANJE MIDZOMERNACHTSDROOM
Oranje stort zich in het meest komische liefdesverhaal 
aller tijden dit blok: Shakespeare’s Midzomernachts-
droom. Met zelfgemaakte sluiers vragen de jongens en 
meisjes elkaar ten huwelijk, studeren ze de trouwmars 
in, maken ze eigen liedteksten en spelen ze aan het 
einde van het blok de sterren van de hemel tijdens de 
eindpresentatie. Kom dat zien, kom dat zien!
DONS-docent(en): Emma & Marit

HET FRANSE HOF VAN VERSAILLES
Oranje gaat een bezoekje brengen aan het Franse hof 
van Versailles. De koning van het hof van Versailles, 
koning Louie, weet niet hoe je koning moet zijn en is 
op zoek naar goed advies van Oranje. Omdat Oranje 
de koningskleur van Nederland heeft kunnen ze hopelijk  
wat goede tips en tricks geven aan koning Louie! 
DONS-docent(en): Jeroen & Steven

DE STAD
Wat vinden wij eigenlijk van Amsterdam? Door op 
excursie te gaan naar verschillende stadsdelen en te filo-
soferen over onze eigen kijk op de ‘ideale’ stad, gaan we 
een eigen stad bouwen! Met materiaal naar keuze wordt 
een maquette gebouwd waar alles mogelijk en niets te 
gek is; straatnamen, parken, speeltuinen, voorzieningen 
etc zullen ontstaan uit de fantasieën van Oranje!
DONS-docent(en): Nilay & Odil

BLAUW ONDER DE LOEP
Blauw gaat tijdens dit blok goed leren kijken. De  
microscoop wordt onze beste vriend. Hoe belangrijk 
zijn onze ogen eigenlijk? Hoe ziet een boterham er  
van heel dichtbij uit? Door middel van experimenten 
gaan wij op zoek naar antwoorden. We verwerken 
deze in een daverende show!
DONS-docent(en): Hannah

FILMSTERREN
Blauw is geselecteerd om de nieuwe film van … te 
produceren en er in te acteren. NU al Oscar-favoriet 
voor komend seizoen. Maar kunnen ze de verwachting  
waarmaken met de beloofde adembenemende  
decors, het tranentrekkend acteerspel en een  
onverwachte wending in het verhaal?
DONS-docent(en): Lieke & Ruben

DONS WORDT 10: EEN FEESTJE OM TE HUILEN!
Het puberale tijdperk breekt aan… DONS wordt 10 
jaar! Tijd om feest te vieren en het nét eventjes anders 
te doen. Want dit feestje is geen kinderfeestje meer, 
die periode is nu echt voorbij. Geen ballonnen en 
slingers, geen slagroomtaarten, suffe spelletjes of 
snoepzakjes meer. Wat dan wel? Dat zeggen we niet, 
maar neem wel een regenpak mee... 
DONS-docent(en): Elfi & Lisa

GROEN, GEEL EN ORANJE
ONZE WERELD IS BONT!
Leuk, al die kleurgroepen bij DONS, maar wat betekent 
het nou eigenlijk? Waarom worden wij ontspannen 
van de eerste Groene blaadjes aan de bomen? Hoe 
tovert de Gele zon een glimlach op ons gezicht? En is 
het echt waar dat je honger krijgt van de kleur Oranje? 
Door middel van verhalen duiken wij de diepere  
betekenis in van onze kleuren. 
DONS-docent(en): Hannah & YalanPAARS ZINTUIGENREIS

Paars gaat op een bijzondere ontdekkingstocht in  
hun eigen lichaam. Als mens hebben wij zintuigen  
die het leven prachtig maken. We horen, proeven,  
ruiken, voelen en zien. Maar wat nou als je een van  
die zintuigen tijdelijk niet meer mag gebruiken?!  
Wat gebeurt er dan? We nemen jullie tijdens de  
blokafsluiting graag mee op een zintuiglijke reis! 
DONS-docent(en): Simone 

WEER HET WEER VERANDEREN! 
Dit kan toch niet kloppen? 13 Graden in Februari?  
Wie zit hier achter? Met Paars gaan we op zoek naar 
hoe het nou kan dat het weer zo op hol is. Wie duwt 
die wolken weg? Hoe kunnen wij hierbij helpen en  
wat hebben mensen vroeger gedaan het weer te 
veranderen? Paars gaat op zoek naar de schurk en 
helpt een handje mee. 
DONS-docent(en): Jantien

SAMBA DE DONSERO 
Samba de DONSero! Trommels, koebellen en shakers, 
dat zijn dé ingrediënten voor de Braziliaanse samba!  
In dit blok is er geen enkele mogelijkheid meer voor 
Paars om stil te zitten: we gaan namelijk lekker  
swingen! We maken onze eigen instrumentjes en laten 
horen hoe de DONS samba klinkt!
DONS-docent(en): Daniël & Lieke

ROOD DE GROEP
Wij laten dit blok het individu helemaal los, wij zijn een 
groep! Wat zijn onze kenmerken? Met hoeveel zijn wij? 
Wat vinden wij leuk? Wat hebben wij gemeen? Waarin  
verschillen we? Waar zijn wij goed in? Kunnen wij samen  
werken als een groep en wat kunnen wij nog leren? Wij 
gaan ons zelf als groep dit blok eens kritisch bekijken!
DONS-docent(en): Lieke 

ZIN IN ONZIN!
Dit blok wordt het lachen, gieren, brullen in Rood! We 
gaan op pad met de begrippen zin en onzin! Flauwe 
humor en gekke vragen zijn aan de orde van de dag. 
Want hoe maak je zin en wat is dan precies onzin? 
Want wat is de zin van onzin? Moeilijk misschien, maar 
wij hebben er in ieder geval zin in!
DONS-docent(en): Eva & Lodi

GAME OF ROOD
Gamen is spannend, gaaf, frustrerend, ontspannend, 
verslavend, maar vooral heel leuk! Hoe tof zou het zijn 
als je de powers van die superhelden zou hebben? 
Als jij een game zou maken, uit hoeveel levels zou die 
bestaan en hoe krijg je bonuspunten? Rood gaat dit 
onderzoeken, ontwerpen en maakt zijn eigen karakter 
met kostuum en masker. LET THE GAMES BEGIN!!
DONS-docent(en): Lieke & Sophie 

BLAUW, PAARS, ROOD EN GOUD
DE GROTE DONS RECORD SHOW!
Op vrijdag gaan we op zoek naar nieuwe records  
in alles wat je maar kunt bedenken, zoals touwtje 
springen, klimrek-hangen, tongbrekers, sprinten of het 
snelste een kapla toren bouwen. Iedereen is welkom 
om zijn of haar categorie aan te dragen. Misschien 
strijden we wel via facetime met andere locaties en 
maken we er zo een DONS brede Record Show van! 
Inclusief een ECHT record boek… Bring it on!
DONS-docent(en): Nilay & Simone

GOUD SUPERHELDEN
Er zijn slechteriken losgebroken uit gevangenis X! Hun 
plan is om de wereld te domineren en te vernietigen. 
Hopelijk kan Goud als ze hun krachten bundelen  
genoeg weerstand bieden om de schurken te verslaan 
en weer veilig op te sluiten?! We gaan het zien dit blok!
DONS-docent(en): Steven

JACKIE CHAN
Jackie Chan is een wereldberoemde Chinese acteur 
en bekend om zijn spectaculaire achtervolgingen en 
geweldige stunts. Hij sprong van het ene gebouw op 
het andere, alleen Jackie heeft laten weten dat hij  
nieuwe inspiratie nodig heeft… Bij Goud gaan we 
wekelijks een nieuw parcours bedenken en deze direct 
testen! Durf jij het aan?
DONS-docent(en): Daniël & Nilay

DONSER UNIVERSALIS
Ontploffing! Confetti! Fel licht! Wij gaan op zoek naar 
de DONSer Universalis! Maak je borst maar nat, want 
in Goud zal er een zware strijd geleverd worden.  
Iedere donderdag een nieuwe uitdaging om te  
bewijzen dat jij de DONSigste DONS-er bent. Wat dat 
betekent? Dat zul je zien in DONSer Universalis!
DONS-docent(en): Jantien & Marthe

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019 - DONS 1

BLOK 3
VAN 11 FEBRUARI 
T/M 19 APRIL

BLOKAFSLUITING!
GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW, PAARS:  

15 T/M 19 APRIL 
ROOD EN GOUD: 
8 T/M 12 APRIL

VAN 17.15 TOT 17.45 


