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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN BLAUW

DE KLEINE PINGUÏN
Groen maakt dit blok kennis met de kleine pinguïn. 
Deze pinguïn heeft alleen een probleem, hij zou graag 
wat meer kleur hebben. Misschien wil hij wel zo roze 
zijn als een flamingo of misschien staan de strepen 
van een zebra hem wel erg goed. Hopelijk kan Groen 
helpen om de mooiste kleuren te vinden.
DONS-docent(en): Nicoline

GROEN EN BLAUW
PLUK VAN DE PETTEFLET
Dit blok ontmoet Geel Pluk. Hij woont pas net in de 
Petteflet. Al zingend, dansend, muziek makend,  
knutselend en kokend ontdekken ze het gebouw  
en al haar gekke bewoners, zoals Aagje, Mevrouw 
Helderder, meneer Pen, Dikke Dollie, Zaza en alle 
anderen…
DONS-docent(en): Kirsty & Yalan

GROEN EN BLAUW
(W)ONSDAG
Op woensdag breken we de week en wordt alles uit 
de kast getrokken! Niks is te gek op de WONSdag! 

Er is volop tijd om buiten van het zonnetje te genieten, 
binnen spelletjes te spelen, toneelstukken te maken,  
te knutselen, te bakken, of gewoon lekker te chillen...
DONS-docent(en): Lieke

LENTEKRIEBELS!
Het zonnetje gaat weer schijnen, bloemetjes schieten 
uit de grond en in de wei kun je de eerste lammetjes  
al vinden... Het wordt LENTE! Voel jij de lentekriebels 
ook al in je lijf? Wat is dat dan precies? En hoe voelt  
de lente dan? Groen gaat zingend, dansend en  
knutselend de lente in!
DONS-docent(en): Froukje

ALLE GROEPEN
DE GROTE DONS RECORD SHOW!
Vanaf dit blok blijft DONS 6 op vrijdag gewoon op de 
eigen locatie, op de Oscar Carré. Misschien strijden 
we wel via facetime met andere locaties en maken we 
er één DONS brede Record Show van! 

We gaan 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. Inclusief een 
ECHT record boek...
DONS-docent(en): Nicoline

BLAUW GIRLBAND!
Ademnood (Linda, Roos & Jessica), Spice Girls, 
Eternal Flame. Ja, de meester heeft er helemaal zin 
in, maar misschien zijn bovenstaande kaskrakers een 
beetje oud? Naar wie luisteren de meiden van Blauw 
eigenlijk? Een ding is zeker, het wordt EPISCH!
DONS-docent(en): Berend-Jan

ROOD PEST SOKKEN
Trek die pest sokken maar uit, zeggen de kinderen van 
Rood. Met Rood geven we onze eigen donzige draai 
aan de kanjertraining en gaan we onderzoeken hoe 
we aardiger tegen elkaar kunnen zijn. Met behulp van 
gekke typetjes zoals Boze Benno, Lachende Linda en 
Stoere Steven komen we erachter hoe verschillend je 
met je emoties om kan gaan in lastige situaties zoals 
pesterijen. Op naar een pest -vrije, vredige wereld!
DONS-docent(en): Nadia

SUPERHELDEN!
Passen jullie op voor Rood? Zij hebben  
namelijk superkrachten..En deze superkrachten 
gebruiken zij om de wereld te redden! Van vervuiling, 
verveling, onrechtvaardigheid, armoede, ziektes,  
noem het maar op! Rood laat zien wat zij  
allemaal willen verbeteren en halen alle kracht uit  
zichzelf om samen in actie te komen! “GO ROOD!”
DONS-docent(en): Nadia

FOTOCURSUS RIJKSMUSEUM
Naast schilderijen en beelden zijn er in het Rijksmuseum 
ook unieke foto’s te zien. Net als de pioniers van de 
fotografie in de vorige eeuw, gaat groep Rood tijdens 
deze cursus experimenteren met een camera, licht en 
compositie. Met verschillende technieken (o.a. blauw-
druk, green screen, pinholecamera) ontdekken zij hoe 
veelzijdig fotografie is. Wij zijn heel benieuwd welke 
fotografen in spé zich hier ontpoppen...
DONS-docent(en): Nadia
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