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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019 - DONS 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT KUN JE HOREN MET JE MOND?

Ik zie ik zie wat jij niet ziet, maar horen jullie dat ook?  
Hoe voelt dat eigenlijk? Proeft dat zuur? Ruik je dat ook?  
We gaan onze zintuigen testen dit blok en laten ons niet 
in de maling nemen.
DONS-docent(en): Eva & Geertje

ALLES GROEIT EN BLOEIT
Het is lente, alles wordt langzaam groen en hier en daar een 
bloem! We duiken in de plantenwereld. We gaan kijken naar 
de plantjes en lezen over avonturen van de plantenvriendjes!
DONS-docent(en): Denise & Tjallie

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

HET KLEINE DIEREN AVONTUUR
Wit gaat donderdag op avontuur in het rijk der kleine diertjes. 
We gaan onderzoeken wat voor diertjes er allemaal zijn en 
wat de prachtige eigenschappen zijn van deze dieren. We 
gaan ze nadoen en namaken en elke donderdag komt er een 
nieuw dier aan bod met een nieuw avontuur! Maak je borst 
maar nat!
DONS-docent(en): Simone & Tjallie

wit en groen
OMA, WAT HEB JE GROTE OREN!
Wij gaan op weg, dwars door het sprookjesbos! Daar 
zullen we allerlei bijzondere figuren tegenkomen en vast  
ook spannende avonturen beleven….
DONS-docent(en): Nienke

GROEN DE BOERDERIJ
Van koeien melken, naar groenten telen, je kan het zo gek 
niet bedenken. Op de Boerderij gaan we het allemaal leren. 
Inmiddels is juf Jessica een beetje een boerin geworden.
Dus deze kennis wil ze graag met Groen delen. Op naar  
de varkens!
DONS-docent(en): Jessica 

VAMOS A LA PLAYA!
We gaan naar het strand! Juf Jessica heeft het boerenleven 
inmiddels verruild voor het strandleven. Van surfen in de  
klotsende zee, naar zeehonden spotten vanaf het  
strand. Groen verandert dit blok gezellig mee in een groep 
strandjutters! 
DONS-docent(en): Jessica & Nienke B

GROENE VINGERS
Groen heeft groene vingers, we onderzoeken de bloemetjes, 
geven bijtjes een huis, we gaan de aankomende weken 
op expeditie langs al het moois wat de natuur ons brengt. 
DONS-docent(en): Eva & Stefanie

GEEL WAT IS ER AAN DE HAND?
Wat zijn handen toch leuk! Heel handig voor het dagelijks 
leven en sowieso geweldig wat handen allemaal kunnen. 
Geel gaat dit blok de meest uiteenlopende handelingen doen 
om hun eigen handen op een nieuwe manier te leren kennen. 
Met handen eten, voelen, praten en lopen. En wie weet,  
misschien zelfs de toekomst lezen? We hebben alle handen 
nodig!
DONS-docent(en): Mara

DE GELE ZON
Geel maakt kennis met de Zonnekoningin, maar het gaat niet 
helemaal goed met haar. De zomer komt eraan, maar voor 
haar is dat niet genoeg. Ze wil niet alleen overdag, maar ook 
elke nacht stralen. Door voor haar te zingen, dansen en te 
schilderen hopen we dat het snel beter met haar gaat en we 
haar tevreden kunnen houden. We doen onderzoek naar licht 
en donker, dag en nacht, de maan en de zon. 
DONS-docent(en): Diede & Geerte

HET RIJK VAN DE INSECTEN 
Wat leeft er eigenlijk allemaal onder een steen, of tussen het 
gras? Dit blok gaan we met Geel het insectenrijk verkennen. 
Hoe kunnen de kinderen de insecten helpen en waarom zijn 
deze kleine diertjes zo belangrijk voor de natuur? We gaan 
eens goed naar ze kijken en ontdekken hoe bijzonder ze 
eigenlijk zijn!
DONS-docent(en): Amber & Jet

geel en oranje
OMA, WAT HEB JE GROTE OREN!
Wij gaan op weg, dwars door het sprookjesbos! Daar  
zullen we allerlei bijzondere figuren tegenkomen en vast  
ook spannende avonturen beleven….
DONS-docent(en): Froukje

ORANJE WIST JE DAT?!
Er zijn zoveel gekke en leuke dingen in de wereld om te 
weten. fabelachtige verhalen, gekke weetjes, gewoontes in 
andere landen en eigenaardigheden. Onze aarde en iedereen 
die erop leeft heeft er een indrukwekkend of gek verhaal. 
Dit blok gaat Oranje kennismaken met de gekste en leukste 
kennis op en over de hele wereld. 
DONS-docent(en): Lodi & Odil

DE ZOLDER VAN BUURVROUW MIEP
Stel je voor, dat je op het huis van je buurvrouw Miep past  
en je een vreemd geluid hoort. Je besluit op zoek te gaan 
naar de oorzaak en neemt een kijkje op haar zolder. Je mond 
valt open van verbazing wanneer je erachter komt dat de 
zolder van Miep wel heel anders is dan die van jou!
DONS-docent(en): Amber & Robert

DE DONS BENDE
‘Met de DONS bende, is er nooit ellende!’ Wij gaan een 
bende oprichten met codetaal, een bende lied, een 
theateract en hopelijk met mooi weer lekker veel buiten.  
We gaan er een stoer blok van maken.
DONS-docent(en): Froukje, Luisa & Nienke B

BLAUW CIRQUE DU DONS
Dames en heren, hooggeëerd publiek! Ga maar alvast  
op het puntje van je stoel zitten, want jullie gaan iets  
bijzonders aanschouwen... Nog nooit eerder vertoond in  
de geschiedenis van DONS: Blauw gaat dit blok zijn eigen 
circus oprichten! Komt dat zien!
DONS-docent(en): Froukje & Jeroen

SURVIVAL!
Blauw gaat van alles leren over survivallen dit blok.  
We trekken eropuit en gaan leren hoe we zelfredzaam in de 
natuur kunnen overleven. Handig alvast, voor ZOMERDONS!
DONS-docent(en): Geertje & Tara

DONS HITS
Ben jij net zo snel als een “Ninja”, bouw jij je suf aan “LEGO”, 
is je broertje wel eens “Stout” of wil jij het allerliefst gewoon 
“Lekker Dansen”? Oftewel: Ken jij alle Greatest Hits van de 
DONS cd’s al uit je hoofd?
DONS-docent(en): Robert & Yalan

Blauw en paars
NET ECHT GEVECHT
Hoe doen ze dat eigenlijk in films en op het toneel, als er 
een scène is waar het spannend wordt, of zelfs een ruzie 
uitbreekt? Blauw en Paars leren anderen geloven in hun net 
echte gevechten, zonder daar zelf blauw en paars van te 
worden! 
DONS-docent(en): Jet

PAARS MET ELPAARS
Dit blok gaan we dingen met elpaars doen, oftewel: Paars 
gaat met elkaar aan de slag: muziek maken, kleuren bekijken.
We gaan met elpaars tonen en kleuren onderzoeken en dit 
samen met elpaars combineren. Hoe is rood met groen, of 
geel met paars? Met verschillende druktechnieken gaan we 
de kleuren samenbrengen, geïnspireerd door de verschillende 
tonen.
DONS-docent(en): Nienke B & Tjallie

EXPEDITIE SAMEN STERK!
Paars is sterk, behendig en doelgericht! Dit blok helpen en 
versterken ze elkaar door middel van vele expeditie spellen. 
Ze gaan onder andere aan de slag met hoepels, stokken, 
tape en andere rare attributen om zo het woord ‘samen-
werken’ naar een hoger niveau te brengen. De kinderen van 
Paars kunnen straks echt op elkaar bouwen!
DONS-docent(en): Eva & Simone 

WACHTEN OP...
Wachten…wachten...wachten. Het hele leven lijkt soms wel 
te bestaan uit wachten. Wat wachten we veel. En wat doen 
we dan precies? Kan wachten leuk zijn of is het alleen maar 
saai? Aan de hand van theater gaan we onderzoeken wat 
wachten nou precies is en hoe leuk wachten eigenlijk wel niet 
kan zijn!
DONS-docent(en): Marit & Tara

ROOD ONDERWEG
We zijn allemaal onderweg. Op weg ergens naar toe, maar 
naar wat dan eigenlijk? Pas op, aan de kant, opzij, maak 
plaats, maak plaats, want we hebben maar een paar minuten 
tijd. Rood gaat dit blok vertrekken. Rood gaat ergens naar 
toe, maar naar wat?
DONS-docent(en): Tara

QUE SI, QUE NO
Ja knikken betekent ‘nee’ in India, wegwuiven met je hand 
‘kom hier’ in Somalië? Ja, over de hele wereld kunnen  
gebruiken die voor jou super duidelijk zijn iets totaal anders 
betekenen. Wij gaan eens onderzoeken hoe andere landen en 
culturen zich onderscheiden van hun dagelijkse bezigheden. 
Want kan Rood rijst met stokjes eten? Of hun naam van 
rechts naar links schrijven? Yalla, we zullen het zien... 
DONS-docent(en): Mara & Stefanie

SHOW TIME IN NO TIME
Straatkunsten van vroeger en nu. Acrobatiek en jongleren, 
breakdance en graffiti, muziek maken en levende stand-
beelden, alles kan zolang je maar de aandacht van het  
publiek weet te trekken. Rood wordt streetwise in dit blok.
DONS-docent(en): Jeroen & Sjoukje

rood en goud
TGIF
Het is weer vrijdag! Tijd om te doen waar we het meest zin in 
hebben. Met z’n allen lekker onze eigen vrije tijd indelen en 
eens kijken hoe we vandaag weer alles uit de dag gaan halen! 
Veel zon en zuurstof is ons recept. Het is bijna weekend en 
dat gaan we vieren!
DONS-docent(en): Lodi 

GOUD STILTE OP DE SET! 
Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het maken van een 
film? Wie zijn allemaal betrokken bij één enkele filmscène? 
Dit blok duikt Goud in de filmindustrie. Want wat je ziet op de 
tv lijkt zo simpel, maar hoe schrijf je een spannende scène, 
hoe maak je nou die close-up en wat doet een grimeur of 
een set-dresser nou precies? Goud zoekt het uit. Stilte op de 
set... ennnnnnn actie! 
DONS-docent(en): Sophie & Stefanie

EROPUIT!
We trekken naar buiten toe met het Vondelpark als onze 
woonkamer, ons laboratorium en openluchtmuseum.
We survivallen, fotograferen en ravotten in de buitenruimte.
Weer of geen weer, wij gaan eropuit!
DONS-docent(en): Elfi & Jet

GRUWELIJKE VERHALEN
Goud gaat dit blok ‘gruwelijke’ verhalen horen en vertellen, 
geïnspireerd op de boeken van Roald Dahl. We gaan gniffelen 
en gruwelen bij zwarte humor. Kan iets omslaan in het laatste 
zinnetje? We maken onze eigen verhalen en gedichten,  
illustraties en theater scènes.  
DONS-docent(en): Diede & Jessica

BLOKAFSLUITING!
GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW, 

PAARS 24 T/M 28 JUNI 

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

BLOK 4
VAN 23 APRIL T/M  

28 JUNI 2019


