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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019 - DONS 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT LICHTSPEL

Wit gaat ontdekken wat je allemaal kunt doen met licht
en dat doen we met een heel speciaal apparaat: de  
overheadprojector! We gaan aan de slag met schaduw, kleur, 
vorm en beweging. Door deze technieken te combineren 
ontstaat er een magisch lichtspel.
DONS-docent(en): Eva & Geerte

MENEER MOE EN ZIJN KOE
Meneer Moe heeft prachtige dromen! Maar omdat Meneer 
Moe al een beetje oud is, kan hij zijn dromen niet meer 
zo goed onthouden. Is het de werkelijkheid, of zijn het de 
dromen waarover Meneer Moe zo heerlijk kan vertellen? 
Gelukkig krijgt hij hulp van Wit en zijn koe om zijn dromen te 
kunnen bewaren in een dromenboek.
DONS-docent(en): Mara & Stefanie

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

THEATERBEESTEN
Knutselen, zingen, dansen en tekenen kan Wit als de beste, 
dat hebben ze al zo vaak gedaan! Dit blok gooien we het  
over de theaterboeg en gaan we op zoek naar het beest in 
ons zelf.
DONS-docent(en): Ellen & Eva

wit en groen
HET OUDE EGYPTE
Piramides, sfinxen, hiërogliefen, farao’s, mummies en  
falafel… DONS waant zich in Egyptische sferen komend blok. 
En niet zomaar: we krijgen hooggeëerd bezoek! Cleopeter en 
Cleopetra komen langs om ons kennis te laten maken met 
het Oude Egypte! Een reisje langs de Nijl: ben jij er klaar voor?
DONS-docent(en): Anke & Nienke G

GROEN DIEP IN DE ZEE
Groen gaat op avontuur naar de wereld onder de  
wateroppervlakte. Hoe ziet het er onder water uit? Wat voor 
vissen leven er? Wat zijn die lange groene slierten? Wat is  
dat nou voor een gekke gekleurde vis!? Door bijzondere  
onderwaterverhalen zal Groen geïnspireerd raken om het 
decor te vormen waar zij als vissen in leven. 
DONS-docent(en): Jessica & Odil

PREHISTORISCH DONS
Groen gaat ver, heel ver terug in de tijd dit blok. Als  
oermensen gaan we allerlei avonturen beleven. We  
maken kennis met Molly, een harige olifant met wel hele  
grote slagtanden... Wacht. Is dit nou een Mammoet? 
Op een speelse manier gaan de Groentjes kennis maken  
met de Prehistorie. 
DONS-docent(en): Denise & Jessica

JUNGLE BOOK
Slingerende apen, krijsende vogels... Groen springt dit  
blok mee in de spannende avonturen van Mowgli en zijn 
dierenvrienden. Hoe beweegt een tijger en hoe zien tropische 
bomen eruit? 
Wie weet krijgen we wel een bezoek van koning Louis...
DONS-docent(en): Jessica & Vera

GEEL RETTEKETET KLEURENPALET!
Geel gaat dit blok aan de slag met kleuren en vormen! 
Geïnspireerd op beroemde schilderingen als die van  
Wassily Kandinsky gaan de geeltjes op een (audio-) visuele 
ontdekkingstocht. Wat gebeurt er als je vormen, kleuren en 
muziek combineert op toneel? Wat als een vierkant een  
driehoek ontmoet? Kunnen zij vriendjes worden?  
Een beweeglijk kleurenpalet!
DONS-docent(en): Cyrelle

OEIJOEIJOEI, DAAR KOMT DE BOZE HEKS!
Het traditionele Japanse theater is een spannende  
kunstvorm. Hoe wordt gebruik gemaakt van beweging, 
kostuums en muziek in deze prachtige kunst? Oranje  
dompelt zich onder in het aloude Kabuki!
DONS-docent(en): Amber & Diede

HÉ, NORM!
Kabouter Norm heeft zichzelf opgesloten in een koffer. Hij is 
bang om naar buiten te komen, want de wereld is zo groot en 
hij zo klein. Bovendien is hij de sleutel vergeten. Kunnen de 
kinderen van Geel hem een hart onder de riem steken en de 
koffer van het slot ontdoen?
DONS-docent(en): Denise & Yalan

geel en oranje
HET OUDE EGYPTE
Piramides, sfinxen, hiërogliefen, farao’s, mummies en falafel… 
DONS waant zich in Egyptische sferen komend blok. En  
niet zomaar: we krijgen hooggeëerd bezoek! Cleopeter en  
Cleopetra komen langs om ons kennis te laten maken met 
het Oude Egypte! Een reisje langs de Nijl: ben jij er klaar voor?
DONS-docent(en): Froukje

ORANJE FEEST
Oranje gaat er dit blok een feestje van maken! We gaan  
onze eigen nationale feestdag in het leven roepen. Om dat 
goed te doen zullen er allerlei feest-experts langs komen.  
We zetten onze feestneuzen op en zetten de bloemen buiten! 
DONS-docent(en): Nienke B & Sophie 

KABUKI
Het traditionele Japanse theater is een spannende  
kunstvorm. Hoe wordt gebruik gemaakt van beweging, 
kostuums en muziek in deze prachtige kunst? Oranje 
dompelt zich onder in het aloude Kabuki!
DONS-docent(en): Hatta & Lieke

KOMT DAT ZIEN!
Heb je er ooit wel eens over nagedacht hoe het is om met een 
echt circus rond te reizen? Wie zijn dan je vrienden en hoe zijn 
zij in het circus terecht gekomen? Oranje gaat ontdekken of 
de sterke man echt zo stoer is als hij er uit ziet en waarom de 
clown altijd verdrietig is. We gaan acrobatische toeren uithalen 
en hopelijk komen er spannende verhalen aan het licht! Dit blok 
wordt een waar spektakel, dus komt dat zien!
DONS-docent(en): Amber & Jeroen

BLAUW OP REIS
Er zijn veel verschillende manieren om op reis te gaan. Lopen, 
fietsen, vliegen, varen.. Soms gaat het om de bestemming, 
soms om de reis zelf! Hoe ga jij op reis? En hoe deden ze 
dat vroeger? En hoe zullen mensen reizen over 100 jaar? We 
gaan nadenken over reizen en vervoeren. En verzinnen en 
ontwerpen zelf een voertuig voor de toekomst! 
DONS-docent(en): Tjallie

DONS WORDT 10!
DONS wordt alweer 10 jaar oud en dit jubileum moet  
natuurlijk groots gevierd worden. We duiken het archief  
in en zingen, dansen en doen de leukste activiteiten  
uit de afgelopen 10 jaar. Een blok vol met donzige  
feestjes!
DONS-docent(en): Elfi & Nienke B 

IK KRUIP IN DE HUID VAN...
Altijd al eens Elsa willen zijn? Of André Hazes? Of nee wacht! 
Michael Jackson! Dat kan. Dit blok transformeert Blauw naar 
zijn of haar held. We onderzoeken hoe diegene loopt, praat, 
zit, beweegt, kijkt en doet. Oftewel we gaan eens een potje 
acteren, dat wil je niet weten! 
DONS-docent(en): Kirsty & Marit

Blauw en paars
HET DONS MYSTERY
Blauw & Paars krijgen dit blok te maken met een geheim- 
zinnig genootschap. DONS bestaat 10 jaar en om ervoor te 
zorgen dat DONS nog 10 jaar door kan moeten er allerlei 
opdrachten uitgevoerd worden. Zullen we op tijd zijn???
DONS-docent(en): Marit & Nicoline 

PAARS RED (D)ONS
Het is aan (D)ons. Wij moeten strijden voor een betere wereld! 
Wij gaan actie voeren voor het klimaat, goed onderwijs en 
rechtvaardigheid voor iedereen. Dus verwacht: spandoeken, 
inzamelingsacties en real news via de nieuwe media. Paars 
gaat dit blok de strijd aan met het onrecht en we begraven de 
bijl pas weer als we alles hebben rechtgezet. 
DONS-docent(en): Jeroen & Mara 

ALFABETISCHE BEZIGHEDEN
Alles moet op volgorde, alles volgens de letters van het 
alfabet, alles 26 keer en geen enkele letter of keer hetzelfde  
of juist wel. Paars gaat de grenzen van het alfabet opzoeken 
en zal geen letter vergeten! 
DONS-docent(en): Eva & Willemijn 

ANDERS
Wanneer is iets anders? En wat is nou eigenlijk gewoon?  
Voel jij je wel eens anders en hoe komt dat nou? Dit blok gaat 
Paars op theatraal onderzoek uit naar anders, we voeren 
gesprekken, maken scènes met en zonder tekst. Ik heb er 
anders veel zin in! Jij?
DONS-docent(en): Tara

ROOD THEATRAAL MUZIKAAL EXPERIMENT 
Rood wordt in twee groepen verdeeld. De muziekgroep gaat 
aan de slag met muziek in de breedste zin van het woord. Is 
muziek niet overal? Sluit je ogen maar eens. Wat hoor je om je 
heen? De theatergroep gaat aan de slag met de hebzucht van 
de mens. Aan het eind voegen we de groepen samen en  
onderzoeken we hoe we van deze twee elementen een boeiende  
eindpresentatie kunnen maken. Gaat het ons lukken? 
DONS-docent(en): Stefanie & Tara

THE SECRET
Rood gaat dit blok op een bijzondere ontdekkingstocht in 
de ruimte en in het lichaam. Als mens, hebben wij allemaal 
mooie zintuigen die het leven prachtig maken. Zoals horen, 
proeven, ruiken, voelen en zien. Maar wat nou als je een van 
die zintuigen tijdelijk niet meer mag gebruiken?! Wat  
gebeurt er dan? Wat ervaar je dan? Op dinsdag gaat Rood 
dit allemaal beleven!
DONS-docent(en): Geerte & Simone

BOOS
Rood is boos! Ben je boos, pluk een roos. Zet hem op je 
hoed, ben je morgen weer goed. 
Boosheid is een klomp energie dat het beste even uitgelaten 
kan worden, net als een hondje. Wij gaan lekker uitrazen 
en eens kijken wat er uit de boosheid allemaal voor moois 
tevoorschijn komt. 
DONS-docent(en): Sjoukje & Stefanie

rood en goud
HET DONSRECORD RECORD!
Dit blok gaan we op vrijdag werken aan het grote DONS 
recordboek. Dit doen we door op verschillende scholen 
tegelijkertijd aan dit thema te werken en iedere week  
wedijveren we om de hoogste, de verste, de langste, het 
lekkerste en noem maar op! Wij van de Notenkraker zullen  
de rest eens een poepie laten ruiken!
DONS-docent(en): Lodi GOUD EXPEDITIE ROBINDONS

Het gaat dit blok om de titel van RobinDONS 2019. Eerst in 
teams en later individueel gaan de leerlingen strijden om die 
felbegeerde titel. Één ding is zeker, er moet slim, tactisch en 
meedogenloos gespeeld worden, want elke week wordt er 
gestemd. Aan het einde zal er nog maar één over zijn, de 
RobinDONS 2019!
DONS-docent(en): Froukje & Lodi

FC DONS
Wij van FC DONS hebben het allerbeste voetbalteam, de  
gezelligste kantine en de allerlekkerste snacks! Onze  
clubleden en supporters hebben humor en een goed karakter.  
Dat brengt ons aan de top! Met theatrale voetbalkarikaturen  
zet Goud dit blok FC DONS op de kaart. Met clublied, 
shirtjes, stripverhalen en schetsjes. FC DONS gaat knallen!!
DONS-docent(en): Maarten & Tara

HEROES WITH TALENT
Wie is jouw grote HELD? Wie is jouw grote voorbeeld? Wat 
is een held eigenlijk… Tegen wie kijk jij op? Wie/wat wil jij 
worden, als jij later groot bent? Misschien net zoals je vader of 
net zoals een superheld? Een bekende profvoetballer? Welk 
talent zou jij willen ontwikkelen die diegene ook heeft? Of welk 
talent heb jij al en wil jij laten zien aan de buitenwereld? 
DONS-docent(en): Diede & Simone

BLOKAFSLUITING!
WIT, GROEN, GEEL, ORANJE,  

BLAUW EN PAARS: 15 T/M 19 APRIL 

ROOD EN GOUD: 8 T/M 12 APRIL
VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 3
VAN 11 FEBRUARI 
T/M 19 APRIL


