
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN ORANJE

SPROOKJESBOS
Hans en Grietje, sneeuwwitje, doornroosje, ze komen 
allemaal voorbij dit blok! Groen en Oranje dansen,  
tekenen en spelen tijdens een magische wandeling 
door het sprookjesbos.
DONS-docent(en): Sayonara & Suzie

 

DE FAMILIE VAN RUPSJE NOOITGENOEG
Groen maakt deze periode kennis met Rupsje  
Nooitgenoeg en zijn familie. Heeft hij die dan?  
Jazeker! Het is een bonte verzameling rupsen, met 
allen hun eigen hobby. Van eten, puzzelen, dansen,  
glijbaansjezen tot boomknuffelen.  
Een dolle rupsenboel!
DONS-docent(en): Cindy & Cyrelle

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op woensdag vangen we op op de Dongeschool.  
We breken de week en alles wordt uit de kast  
getrokken! Niks is te gek op de WONSdag! 

Eerst lunchen we lekker samen en daarna is er volop 
tijd om buiten te genieten van het zonnetje, binnen 
spelletjes te spelen, toneelstukken te maken, te  
knutselen of gewoon lekker te chillen…
DONS-docent(en): Evert & Nilay

DE GROENE SPRIETEN BENDE 
Het is bijna voorjaar, en dus is het tijd voor de Groene 
sprieten bende om te verzamelen! We spelen en 
knutselen groen. We gaan zelfs proeven hoe groen 
nu eigenlijk smaakt.. We gaan op zoek naar waar de 
eerste voorjaarsbloemetjes zich verstopt hebben. Die 
zullen vast tevoorschijn komen als we voor ze zingen.
DONS-docent(en): Lital & Myra

ORANJE DE RUIMTE IN...
Pakken aan. Helmen op. 3,2,1 Take off! Oranje vliegt 
de ruimte in. In het oneindige heelal gaan ze op ont-
dekkingstocht. Naar de maan en daar voorbij. Wat en 
wie zullen zij tegenkomen? Komt dat zien tijdens de 
presentaties.
DONS-docent(en): Tjerry

CIRCUS
Dames en heren, hooggeëerd publiek, stilte in het  
circus even geen muziek. Dit blok komt het circus 
langs bij Oranje. Jongleren, bewegen, balanceren.  
We gaan het allemaal leren!
DONS-docent(en): Lotte

BLAUW SMURFENPRETPARK
Een vierkant, een parallellogram, een middelgrote  
driehoek, twee kleine driehoeken en twee grote 
driehoeken. Na dit blok kan Blauw hier van alles van 
maken, zoals dieren en huizen. Maar alle puzzelstukjes 
moeten wel steeds gebruikt worden! Ons creatief 
inzicht en samenwerkingsvermogen wordt uitgedaagd 
met deze eeuwenoude Chinese puzzel.
DONS-docent(en): Michel

HET KLOKHUIS À LA DONS
Alle kinderen van Blauw kennen het programma  
‘Het klokhuis’ wel. Ze leren er van alles: over 
zwaartekracht, tulpen of lollies of de schoenmaker. 
Maar waar weten zij nou alles van? Waar kunnen zij 
zelf wel een afleveringetje over maken? 
DONS-docent(en): Suzie

DIEP IN DE ZEE
Met een duikboot duiken wij naar ongekende  
diepte. Blauw dompelt zich onder in het land van  
de vissen. Samen zullen zij diepzeeavonturen beleven 
en ontmoeten wij allerlei zeedieren. Blub blub blub.
DONS-docent(en): Tjerry

PAARS IVANHOE
We zijn Ivanhoe kwijt. Niemand heeft hem voor het 
laatst gezien. Ivanhoe is een slappere ridder. Hij is vaak 
zwak, ziek en misselijk, maar nu is hij ook nog zoek. 
Samen met ridder Monty en ridder Python gaan we 
hem zoeken. 
DONS-docent(en): Lital & Younes

ACROGYM
Dit blok zijn de kinderen van Paars in de gymzaal  
te vinden. Bewegen, spelletjes, gym, balanceren, 
samenwerken, stapelen, kracht, klimmen en vooral 
heel veel plezier! Samen bouwen we met ons zelf  
en verkennen we onze fysieke grenzen.
DONS-docent(en): Lotte & Marthe

WEERGODEN
We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. 
Maar wie zijn dat nou eigenlijk? En hoe houden we  
ze te vriend? Daar waar het KNMI ophoudt, zoekt 
Paars verder naar het mysterie rondom het weer.
DONS-docent(en): Michel & Suzie

ROOD ROOD EN GOUD
DONS SHOWWORSTELEN
Echt worstelen is voor watjes, wij doen het voor de 
show! De dikke matten in de gymzaal vormen  
komend blok een arena voor de meest bloeddorstige 
gladiatoren van deze tijd: de show-worstelaars! Dus 
iedereen in glitterpak en ego-trippend op zijn eigen 
personage! De ijzervreter tegen De sloophamer!  
Wie wil dat nou niet zien? Disclaimer: Deze jongens  
en meisjes zijn getrainde worstelaars, probeer hun 
stunts niet thuis! 
DONS-docent(en): Lotte & Tjerry

DINSDAG CHALLENGE DAG
Elke dinsdag tikt de klok van Rood, ze hebben tot 
17.15 om de challenge van de dag te behalen.  
Wat zal het worden, wat moeten ze oplossen en  
hoe gaan ze dat doen? Alle zintuigen zullen aan  
bod komen. Gaat het Rood lukken om elke dinsdag  
de race tegen de klok te winnen?
DONS-docent(en): Achsa & Lital

 VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN
We hebben allemaal wel eens The voice of Holland 
gezien. Wij gaan onderzoeken wat er allemaal bij een 
live act komt kijken. Je hebt de artiest, camera’s, 
lichten, dansers, publiek en noem maar op. Wie weet 
hebben wij wel een rising star in de groep zitten...
DONS-docent(en): Liza

ALLE GROEPEN
REUZE VEEL KEUZE
Op vrijdag mag je elke week opnieuw kiezen wat  
je wilt gaan doen. Wil je knutselen, een heerlijk spel 
spelen in de gymzaal of op het schoolplein of  
misschien wil je rustig even bijkomen van de week  
met een boekje in een hoekje? 
Op vrijdag is er Reuze veel Keuze!
DONS-docent(en): Hagar & Lital 

GOUD DE VOORLEESVADER
“Dag allemaal, wat fijn dat je er bent…” Goud laat  
zich inspireren door de serie De Luizenmoeder.  
We schrijven ons eigen script over ouders, meesters 
en juffen en spelen ze zelf. De Scholekster dient als 
het perfecte decor. Het blok sluiten we af met gefilmde 
afleveringen van onze eigen serie: De voorleesvader.
DONS-docent(en): Liza & Michel 

KEUZECURSUS: KNUFFELDIEREN VS MA-
QUETTES 
Juffrouw Sayo blijkt naast te kunnen dansen ook een 
knuffeldieren expert. Met naald en draad tovert ze 
in een handomdraai fantastische mooie schepsels. 
Meester Evert blijkt een bouw-bikkel en maakt in een 
handomdraai fantastische maquettes. Keuzestress 
voor Goud!
DONS-docent(en): Evert & Sayonara
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DONSIGE MONSTERS
Met Groen & Oranje duiken we de wereld in van de 
monsters. Gelukkig zijn niet alle monsters even eng  
en kunnen niet alle monsters even hard brullen.  
Deze monsters worden DONSige monsters genoemd. 
Wij zijn heel benieuwd naar dit soort monsters.... 
DONS-docent(en): Janne & Marieke

DRIE WERELDEN 
Op dinsdag werken de groentjes aan een schilderij  
van Escher: de drie werelden. Ze gaan de lucht en het 
land spelen - maar creëren óók samen een nieuwe 
wereld. De kinderen maken de tussenruimte tussen 
lucht en water. Wat als vissen en vogels samen kunnen 
spelen? Een heus waterspel met vleugels! 
DONS-docent(en): Cyrelle & Kim

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

DE BADKAMER
Iedereen heeft een badkamer in huis. Wat doen we 
daar allemaal eigenlijk? We hebben een ochtendritueel 
en een avondritueel. Wat zijn de verschillen? Trouwens, 
poets jij je tanden wel goed? En wist je dat je met een 
tandenborstel de mooiste schilderijen kan maken? Wij 
gaan het dit blok allemaal ondervinden met Groen!
DONS-docent(en): Liza & Ruben 

ORANJE KONINKLIJKE HOOGTE
Hoog bezoek bij Oranje! De koningin komt. Of de 
prins, of de hertogin, of iedereen die van adel is  
eigenlijk. O Help, hoe gedraag je je dan?! Hoe moet 
je eten als er een prinses aan tafel zit? En wie zijn die 
mensen eigenlijk, kunnen wij ook koning worden? 
Een vol blok over kroonjuwelen, statieportretten en 
etiquette. Is het geen sprookje? 
DONS-docent(en): Hedwig & Marieke

BOOGIE!
‘Don’t blame it on the sunshine. Don’t blame it on the 
moonlight. Don’t blame it on the good times. Blame it 
on the boogie!’
Oranje doet dit blok een stap terug in de tijd naar de 
jaren 70 en duikt volledig in ‘The Boogie Wonderland’ 
en in alles wat het te bieden heeft. Het wordt een 
feestje met muziek, dansen en veel kleur.‘Yes sir,  
I can boogie!’
DONS-docent(en): Evelien & Myra

BLAUW IK VOEL NATTIGHEID
Drijfnat of miezerregen, door en door doorweekt 
of maar een paar druppels. Blauw onderzoekt het 
Woeste Water in al zijn vormen! Golven of dobberen 
in het midden van een windstille oceaan.  
Komt Blauw wel droog thuis? 
DONS-docent(en): Ruben

WABI SABI
Een grote vlek? Een ezelsoor in je boek? Soms lijkt  
het of alles mis gaat. Voor Blauw niet! Blauw maakt  
dit blok kennis met Wabi Sabi. Wabi wat? Wabi Sabi! 
De kracht om van ieder ongelukje iets moois te  
maken. Kreukels worden krachtig en fouten worden 
fantastisch!
DONS-docent(en): Ellen & Myra

POST OP POOTJES
In dit digitale tijdperk sturen we nog maar zelden een 
brief of kaart, terwijl het juist zo leuk is! Daarom maken 
we een brievenbus waar we iedere week post in  
kunnen versturen en ontvangen. Hoe doe je dat  
eigenlijk, post sturen? Wat is een postzegel en waar 
plak je die? En hoe kan het dat post aankomt op het 
juiste adres? De postbodes van Blauw zoeken het uit 
op hun eigen postkantoor! 
DONS-docent(en): Joska & Lital

GROEN, ORANJE, BLAUW EN PAARS
DE GROTE DONS RECORD SHOW!
Vrijdag, de laatste dag van de week. Laten we er alles 
uithalen wat er in zit. Dit doen wij door middel van 
records! Wie kan het langste de vloer niet aanraken? 
Wie draait de meeste rondjes in 10 seconden? Verzin 
je een leuk record bewaar hem dan voor vrijdag, dan 
zullen we eens zien wie daar het beste in is. Wie weet 
komt je naam wel in het DONS record boek.
DONS-docent(en): Janne & LizaPAARS WIE IS DE MOL?

Ieder week gaat Paars een nieuwe uitdaging aan om 
punten te verdienen voor de pot. Om de opdrachten  
te laten slagen moet er goed samengewerkt worden.
Toch gebeuren er vreemde dingen en waarom loopt  
het toch steeds mis? Eén van de kandidaten heeft  
de geheime opdracht de groepsopdrachten te laten 
mislukken. Maar wie is toch die Mol?
DONS-docent(en): Lital & Myra

HET MUIZENHUIS
De boeken van Het Muizenhuis gaan over de hele 
wereld. De foto’s van de wollen muizen in kunstig  
gemaakte kamers, doen je wegdromen. Paars laat  
zich inspireren en gaat haar eigen muizenhuis  
bouwen. Het Muizenhuis bedenkster Karina komt  
ons daarbij exclusief een keer helpen. Soms zou je 
willen dat je een muis was!
DONS-docent(en): Liza & Michel

IS HET KUNST OF KAN HET WEG?
Dit blok gaat Paars aan de slag met SCRAP! Een  
grote lading afgedankte fabrieksonderdelen wordt 
bezorgd bij DONS. Wat kunnen we hier mee?  
Sorteren, rangschikken, creëren en bouwen. Paars 
gaat het uiterste uit elk klein voorwerpje halen, een 
nieuwe functie geven of er kunst van maken. We  
gaan het zien!
DONS-docent(en): Molly & Steven

ROOD ROOD EN GOUD
IK KAN HET BETER
Een potje Zwerkbal uit Harry Potter. De duelscène uit 
The Good, The Bad and The Ugly. Dé bekende Titanic 
scène voor op de boot of misschien wel vliegend door 
de lucht net als Mary Poppins. Zou je daar nou ook 
niet eens in willen duiken? Midden in de film springen 
en de rol van je favoriete personage overnemen. En 
wie weet, doe jij het wel veel beter dan de bekende 
Hollywood acteurs. Rood en Goud gaan het doen!  
We gaan dit blok alle filmklassiekers langs.
En wij doen het beter!
DONS-docent(en): Evelien & Liza

THE ORIENTAL FOOD EXPRESS
Koken! Dat was wel duidelijk de keuze van Rood  
voor dit blok. Maar wij zouden Rood niet zijn als  
we het een beetje spannend gaan maken. De  
jongens koken tegen de meisjes. Wie kent als beste  
de verschillende keukens of kan de ingrediënten van 
een cupcake opnoemen uit het hoofd? We zullen  
het zien, proeven en ruiken!
DONS-docent(en): Janne

POWER VROUWEN
We willen meer vrouwen aan de top! De dames van 
Rood gaan daarvoor zorgen. Ze oefenen een heel  
blok tactisch spel, zakelijk instinct, leiderschap,  
doorzettingsvermogen en natuurlijk listig bedrog.  
Monopoly, Koehandel en Levensweg behoort tot 
de training. Een power-meid is op haar toekomst 
voorbereid. Who run the world?
DONS-docent(en): Michel

ROOD EN GOUD
WIE IS DE MOL?
Op vrijdag hebben we een klein groepje, maar zelfs 
daartussen zit er iemand die de boel saboteert. Ze 
maken het hele spel zelf. De jokers, de vrijstelling en 
het geld. Alles wordt met de hand gemaakt, maar 
natuurlijk daarna ook weer uitgedeeld, maar aan wie? 
En wie gaat er met de winst vandoor? 
DONS-docent(en): Lital  

GOUD THE GREATEST SHOWMAN
Wie in Goud heeft het in zich om de nieuwe Matthijs 
van Nieuwkerk, de nieuwe Chantal Jansen, de nieuwe 
versie van Stuk TV te worden? Alles wat maar iets te 
maken heeft met voor een (live) publiek iets te presen-
teren komt dit blok aan bod! Wie wordt the greatest 
showman van DONS?
DONS-docent(en): Lital & Tjerry

WRITERSBLO(C)K 
Goud klimt de pen in en gaat dit blok schrijven!  
Van liefdesbrieven tot gedichten en van scenario tot 
een eigen lied. De keuze maken de leerlingen zelf: 
wil je dit blok een script schrijven of zie je jezelf bij de 
eindpresentatie een heuse rap doen? Alles kan en 
is mogelijk! Nu maar hopen dat het niet letterlijk een 
writersblock wordt… 
DONS-docent(en): Janne 

BLOK 3
VAN 11 FEBRUARI 
T/M 19 APRIL

BLOKAFSLUITING!
15 T/M 19 APRIL

VAN 17.15 TOT 17.45 
 


