
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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PRAATJESMAKER
Ze zeggen wel eens ‘praatjes vullen geen gaatjes’. 
Nou, dit blok bij Groen wel! We maken een echte  
talkshow zoals op televisie, à la ‘Praatjesmaker’  
uit het jaar 2000. Vol met leuke, grappige, maar  
ook hele belangrijke vragen en antwoorden. Geen 
onderwerp is te gek voor Groen dit blok! Zijn jullie er 
klaar voor papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, juffen en 
meesters? Groen klapt uit de school en verwacht  
een heleboel applaus!
DONS-docent(en): Liza , Marieke & Myra

CIRCUS ONMOGELOFELIJK 
Groen vormt een circus van het onmogelijke en  
ongelooflijke. Ze beoefenen betoverende kunsten, 
lopen op onzichtbare koorden op onbestaande 
hoogtes. Ze filosoferen over wat (on)mogelijk is en 
knutselen de nodige attributen voor een echt (of 
buitengewoon) circus. 
DONS-docent(en): 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): Ruben & Sjoukje

OPRUIMEN, DAT IS DE KUNST!
Maria doet heel, heel, heel erg haar best om alles 
netjes te houden, maar de wereld lijkt slordig te blijven. 
Samen met Groen laat ze zien dat opruimen een ware 
kunst is. Dit doen ze door eerst een foto te maken 
van de rommel, die op te ruimen en dan een tweede 
foto te maken. Maar wat is eigenlijk rommel? En is er 
iets dat je niet op kunt ruimen? Naar het boek “Art of 
clean-up” door Ursus Wehrli.
DONS-docent(en): Ellen & Evelien

ORANJE MIJN FAVORIET
Neem je je lievelingsknuffels mee? Of het spannendste 
boek wat je thuis hebt liggen? Een foto van vroeger of 
een beeldje uit een ander land? Oranje neemt iets mee 
komend blok waar ze een verhaal bij kunnen vertellen. 
Dit verhaal dragen ze voor aan de anderen en… voor 
de camera.
DONS-docent(en): Lieke & Liza

OP PAD MET PIPPI
Op donderdagmiddag bevinden de kinderen uit  
Oranje zich in Villa Kakelbont! Op bezoek bij Pippi 
Langkous, het allersterkste meisje met knaloranje haar. 
Wat kunnen we van haar leren? Hoe je spaghetti eet, 
hoe je met je voeten op je kussen moet slapen of hoe 
je paarden in de lucht kunt tillen. ‘Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’ aldus Pippi!
DONS-docent(en): Lotte & Molly

BLAUW VAN SPIJKERPOEPEN TOT WEERWOLVEN
Welke spellen zijn er door de eeuwen heen bedacht? 
Zaklopen, spijkerpoepen, ganzenbord, monopoly, 
mastermind, je kent het wel. Blauw duikt de  
spelletjeswereld in en gaat de uitdaging aan om een 
nieuw spel te bedenken. Misschien wordt het wel het 
spel van 2019?!
DONS-docent(en): Janne

CUE BLUE
In het theater is een cue het startsein om iets te 
doen. Bijvoorbeeld dat je moet oplopen als de muziek 
aangaat, dan is de muziek je cue. Of dat je het licht 
uit moet doen als iemand HOERA roept, dan is hoera 
je cue. Blauw gaat zich trainen in cues door allerlei 
spelletjes, wedstrijdjes en geheugenoefeningen te doen.  
We sluiten af met de grote Cue Blue theaterwedstrijd. 
Hoeveel cues achter elkaar kan jij onthouden?
DONS-docent(en): Hedwig & Myra

KOKEN MET KUNST
Blauw gaat koken met kunst. In de kookshow ‘Heel 
blauw bakt kunst” gaat Blauw het maakproces van 
kunst onderzoeken met het materiaal klei.  
Net als bij koken wordt er aandacht besteed aan het 
uitbalanceren van ingrediënten en het stoppen van 
liefde in je creatie.
DONS-docent(en): Lital & Vera

GROEN, ORANJE, BLAUW EN PAARS
DE GROTE DONS RECORDSHOW!
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 SCHADUWVERHALEN

Verhalen vertellen is een kunst. Maar hoe vertel je een 
verhaal zonder woorden? Paars onderzoekt dit blok 
het thema schaduw. Welke figuren kun je maken?  
Hoe kun je iets vertellen met enkel je eigen schaduw? 
En hoe werken schaduw en licht samen?
Zal het een spannend verhaal worden of juist heel  
happy? Dat ligt helemaal in de handen van Paars.  
Eén ding is zeker; schimmig wordt het zeker!
DONS-docent(en): Evelien

ESCAPEROOM
Paars duikt in een wereld van puzzels waarin ze  
wekelijks hun hersenen moeten kraken om tot de 
uitgang te komen… Dit is de wereld van de escape- 
room! Lukt het hen om uit alle kamers te ontsnappen 
of blijven ze voor altijd opgesloten zitten?!
DONS-docent(en): Lotte & Tjerry

DONS REPORTERS
Waar is het nieuws te vinden? Paars gaat op zoek  
naar goed nieuws, belangrijk nieuws en slecht 
nieuws. Kunnen wij een journaal maken waar je  
een fijn gevoel van krijgt als je het kijkt? En wat is er 
eigenlijk meer interessant, nieuws uit Amerika of lokaal 
DONS nieuws? 
DONS-docent(en): Janne & Ruben

ROOD ROOD EN GOUD
DURF TE DENKEN
Wat weten we zeker en wie moeten we geloven? Een 
denkende DONS-er is sterker dan een DONS-er die 
alles gelooft wat hij hoort. Aan de hand van beroemde 
filosofen denken we zelf na over belangrijke thema’s  
en creëren we een interessante en inspirerende eind-
presentatie. 
DONS-docent(en): Lital & Ruben

LOOK ALIKE
Rood ontwerpt een miniatuur stad. Een plek opgebouwd  
uit alledaagse (uit elkaar gehaalde) voorwerpen. De 
losse materialen worden opnieuw bekeken en  
gebruikt. Kunnen schroeven mini-paaltjes worden 
en kunnen de letters van een toetsenbord gebruikt 
worden om een straat te betegelen? Geïnspireerd op 
het boek: Je gelooft je ogen niet! door Joan Steiner.
DONS-docent(en): Ellen

DE ROLLEN OMGEDRAAID
Dit blok kruipen de kinderen van Rood in de rol van 
personages die een stuk ouder zijn dan zij zelf.  
Hoe voelt dat nou, volwassen zijn? Volwassen en  
verstandig! Of ja, dat zou je denken. Want in de  
scènes die wij gaan spelen maken ouders ook nog  
wel eens domme fouten, maar dat maakt het extra 
leuk om naar te kijken.
DONS-docent(en): Liza

ROOD EN GOUD
WIE IS DE MOL 2.0
De mol van vorig blok is nog maar net ontmaskert en 
de volgende opdrachten staan alweer te wachten.  
Is er een nieuwe mol, is het een andere? Je weet  
het nooit zeker. 1 ding is wel zeker het wordt steeds  
moeilijker voor de mol om de inmiddels ervaren  
kandidaten in het ootje te nemen!
DONS-docent(en): Lital 

GOUD DUDE PERFECT & MEVROUW MODE
De jongens willen dit, de meisjes willen dat. 
Geïnspireerd op het Youtube kanaal ‘Dude Perfect’ 
gaan de jongens op zoek naar een nieuwe challenge. 
Verzinnen zij de nieuwe ‘flip the bottle’? De dames  
duiken het naaiatelier in en ontwerpen de perfecte 
outfit. Heel benieuwd wat zij laten zien op de catwalk!
DONS-docent(en): Janne

DE POTTER PLAY
Wij duiken in de wereld van een bekende vriend aan 
de andere kant van de Noordzee. De charmante  
nerd met magische krachten, oftewel Harry Potter! 
We maken onze eigen magistrale wereld vol magie, 
verraad en hoogmoed!
Wingardium Leviosa!
DONS-docent(en): Myra & Steven 

BLOKAFSLUITING!
24 JUNI T/M 28 JUNI
VAN 17.15 TOT 17.45 

 

BLOK 4
VAN 6 MEI T/M  
28 JUNI 2019


