
 020 737 09 03   INFO@DONSOPVANG.NL  WWW.DONSOPVANG.NL

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN MEGA BOUWERS

Groen gaat groot groter grootst aan de slag met 
een mega mega mega bouwwerk! Misschien kan 
het vliegen, misschien kan het rijden, misschien kan 
het varen, misschien kan het dat allemaal en nog 
schoonmaken ook! 
DONS-docent(en): Ruben 

LIJM EN SCHAAR
Lijm en Schaar komen meestal na elkaar, een voor  
een bij jouw werkje langs. Heel precies oefenen we 
met Groen hoe Lijm en Schaar het het beste doen. 
DONS-docent(en): Eva

ALLE GROEPEN
WONSDAG
Op woensdag nemen we lekker de tijd om te spelen 
en doen we waar we zin in hebben. We racen op de 
fietsjes over het schoolplein, bouwen zandkastelen, 
ruimen het plein op. Binnen worden shows opgevoerd, 
reserveringen gedaan door gasten in het restaurant, 
iets geknutseld met zijn allen of gebakken en we  
maken veel grappen.
DONS-docent(en): Ruben & Sjoukje

KOPPIE POPPIE
Met Groen ontdekken we hoe alles moet bij DONS. 
Waar komen we op het plein? Hoe moet je nou je  
handen wassen en wat moet je echt niet vergeten  
na het buitenspelen? Dit ontdekken we met elkaar en  
met onze zelfgemaakte poppetjes. 
DONS-docent(en): Eva

GROEN, GEEL EN 
ORANJE
ROTTERDAM, DE MOOISTE STAD 
VAN NEDERLAND
Wisten jullie dat Sophie en Karlijn uit de mooiste  
stad van Nederland komen; Rotterdam? 
En in die mooiste stad is van alles te beleven, leren, 
ontdekken en uitspoken. Rotterdamse woordjes,  
de Towers van Lee, Manhattan aan de haven en  
het Rotterdamse levenslied. Hand in hand en met  
z’n allen. 
DONS-docent(en): Karlijn & Sophie

GEEL ECHO
Jodelahiiiiti! Daar is Jodi Lahiti en als hij jodelt in de 
bergen hoort hij zichzelf daarna nog “echoën”. Geel 
leert wanneer je een echo hoort en hoe je kunt jodelen. 
Maar een echo zit soms ook in een dans, of in een 
schilderij. Samen met Jodi Lahiti zullen we allerlei 
soorten echo’s ontdekken! 
DONS-docent(en): Célestine & Lieke 

FILOSOFIEFEREN
Dit blok gaan wij eens even flink nadenken over van 
alles en nog wat. Het leven bijvoorbeeld. Poeh! 
En wat betekent vriendschap voor jou en wie ben ik 
eigenlijk? Meisje Filosofotica komt langs en zet ons 
lekker aan het denken!
DONS-docent(en): Elfi & Marit

DINO
Archibalt de Archeoloog komt bij Geel op bezoek.  
Hij heeft verontrustend nieuws: na stad en land te  
zijn afgereisd, weet hij het zeker: hier, onder de  
Dongeschool, ligt een dino ei! Of…. niet?
Geel gaat mee op avontuur om Archibalt te helpen  
met zijn hoge verwachtingen en wellicht, zijn 
teleurstellingen. 
DONS-docent(en): Celestine & Emma

ORANJE HEKSEN
Heksen lijken hele gewone mensen, wist je dat? Je 
kunt ze slechts aan kleine details herkennen. Zou niet 
iedereen een heks in zich hebben? Wij gaan opzoek 
naar de heks in ons. We leren hoe een heks te zijn en 
dompelen ons onder in de heksenwereld. 
DONS-docent(en): Kayleigh & Marit

LANGE LEIDING LAAN
Heb je er wel eens over nagedacht over waar jouw 
plasje naar toe gaat? En wat nou als je hebt gepoept? 
Waar blijft jouw drolletje dan? Dit verhaal gaat over de 
wereld onder jouw WC. De wereld onder je huis,  
onder alle straten en gebouwen. Dit verhaal gaat over 
de Lange-Leiding-Laan.
!DONS-docent(en): Laura & Lieke 

HÉÉ… DAS LIEF!
Oranje gaat iedere week iets of iemand in het zonnetje 
zetten. Iets of iemand die het niet verwacht, wordt 
door groep Oranje verrast! Want wat is er nou leuker 
dan iets voor een ander te doen? 
Voor wie we dat gaan doen? Misschien wel voor de 
buren, de bomen, de brandweermensen of de  
burgemeester. Of misschien wel… voor jou?
DONS-docent(en): Lisa & Nazanin

BLAUW MIJN LEVEN IN DE SCHADUW
Bij Blauw wordt het errrrrg persoonlijk. Heb jij in je 
leven iets heel bijzonders meegemaakt? Of iets waar 
je spijt van hebt? Is er een keer iets heel erg grappigs 
gebeurd? Of juist iets heel spannends? We gaan 
persoonlijke verhalen vertellen aan de hand van een 
zelfgebouwd schaduw-theatertje. Dus: licht aan, 
schaduwen op!
DONS-docent(en): Lisa & Milan

BUITENAARDSE VRIENDEN
We kijken naar boven, diep de ruimte in. We zien sterren 
en planeten. Is er in die enorme ruimte ook leven te vinden?  
Wezens die anders zijn dan wij of misschien lijken ze meer 
op ons dan we denken. We ontdekken hoe aliens eruit 
kunnen zien, hoe ze bewegen en hoe wij met ze kunnen 
communiceren ookal spreken we een andere taal. Het 
onbekende is misschien helemaal niet zo eng als het lijkt. 
DONS-docent(en): Célestine & Kayleigh

DE DRAAD KWIJT
Snapet Njet komt in paniek bij Blauw. Ze is de draad 
kwijt… Iedere week kunnen we haar helpen door met 
verschillende opdrachten een puzzelstuk te verdienen. 
Als alle puzzelstukken zijn verdiend, zien wij hopelijk 
het complete plaatje. Dan is Snapet Njet hopelijk de 
draad niet meer kwijt! 
DONS-docent(en): Esmee & Lieke 

BLAUW, PAARS, ROOD EN GOUD
WEEKEND VIBES
Het is bijna weekend! Om vast in de vibe te komen, 
gaan we vooral doen waar we zin in hebben… 
De ene keer is dat misschien actief in de gymzaal of 
chillen in de zon (als die weer meer gaat schijnen!!) 
of gezellig knus spelletjes spelen met een borrel 
limonade. Ik zeg: cheers!
DONS-docent(en): MaritPAARS FILOSOFEREN TRANSFORMEREN

Paars gaat samen met Meester Steven - hoogleraar 
van de filosofie - filosoferen over allemaal ‘wat als’  
situaties. En vervolgens gaan we wat we hebben  
besproken transformeren naar een act/kunstwerk/
proef/waar we maar zin in hebben!
We gaan zowaar echte Socratessen en Aristotelessen 
worden dit blok!
DONS-docent(en): Steven 

BRECHT-JE
BRECHT-je was ooit een bekende toneelschrijfster, 
dichter en regisseur. Zij schreef politieke en filosofische 
stukken en veroverde zo de toneelwereld.  
Tegenwoordig lijkt iedereen een mening te hebben 
die op elk podium vertaald mag worden. Groep Paars 
gaat samen met BRECHT-je op zoek naar kunstzinnige 
manieren om ergens voor te staan. 
DONS-docent(en): Coosje & Esmee

GRUWELIJKE SPROOKJES
Daar loopt Roodkapje, met 2 jassen van wolvenvel en 
een handtas van biggenleer. Pas maar op! Straks krijgt 
ze jou nog te pakken! Ieder sprookje kent een ander 
einde en lang niet alles is wat het lijkt! We gaan ons 
eigen gruwelijke sprookje bedenken op de vloer zetten. 
Met o.a stage fighting en special effect make-up  
maken we er een bloederig blok van...
DONS-docent(en): Coosje & Sophie

ROOD FAMILIE MAGDAT?
Met Rood gaan wij komend blok spelen met de familie 
Magdat? En daar komen natuurlijk alle Rembo&Rembo 
vragen voorbij. Want mag je een auto slopen als ‘ie op 
jouw stoepje staat? En mag je zomaar boeren laten? 
Met de familie Magdat gaan we erachter komen...
DONS-docent(en): Emma & Eva

RED TV
Rood duikt dit blok in de wereld van de televisie. 
Hoe is het om mee te doen in je favoriete tv quiz, hoe 
presenteer je een show, wat gebeurt er eigenlijk  
allemaal achter de schermen, hoe zorg je ervoor dat je 
zelf van het beeld spat en hoe bedenk je eigenlijk een  
tv programma? See you on the screen!
DONS-docent(en): Eva & Mina

WIE ZIJN DE MOLLEN?
Dit blok spelen we het bekende ‘Wie is de mol’ spel. 
Elke week spelen we weer een ander spel waar de 
mollen kunnen mollen. En aan het eind van de dag 
natuurlijk: DE TEST. Wie. Zijn. De. Mollen. 
DONS-docent(en): Karlijn & Marit

GOUD HEEL DONS BAKT
Goud gaat het spannendste bak-avontuur van  
Nederland aan. Namelijk Heel DONS Bakt! Iedere 
week een ander thema met spannende recepten.  
Wie bakt de lekkerste taart?
DONS-docent(en): Cindy & Eva

STATISTIEK-UHM?!
Hoeveel tegels telt het schoolplein? Hoeveel vrouwen, 
die op dinsdagmiddag boodschappen doen bij de  
supermarkt, dragen witte schoenen? Hoeveel blauwe  
auto’s rijden er door de straat? Dit is waar het allemaal 
om gaat! GOUD houdt alles in de gaten, schrijft alles 
op en noteert de maten. Onze conclusie zullen wij 
|trekken, nu maar hopen dat deze data niet uitlekken.
DONS-docent(en): Karlijn & Sjoukje

CHOICE
Het leven bestaat uit keuzes maken. Elke dag maken 
we ze weer opnieuw. “Wat wil ik op mijn brood? Zal ik 
vandaag wel of niet die leuke roze trui aantrekken? ” 
Dit blok staan de gouden kinderen elke week bij DONS 
voor een keus. Voor welke optie zou jij kiezen en welke 
invloed heeft een groep op het maken van keuzes? 
DONS-docent(en): Kayleigh & Steven

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 - DONS 1

BLOKAFSLUITING!
GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW, 
PAARS 30 MAART T/M 3 APRIL

ROOD EN GOUD 23 T/M  
27 MAART 

VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 3
VAN 27 JANUARI  

TOT 3 APRIL


