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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN JA IK WIL!

We pakken het groots aan dit blok! Juf Evelien en juf 
Nicoline gaan namelijk allebei trouwen in mei en ze 
draaien al even proef bij (d)ons. Groen is gevraagd om 
bruidsmeisjes en bruidsjongens te zijn, dus wij gaan 
ons helemaal voorbereiden op onze rol! Een mooie 
outfit, boeketjes maken en wie draagt de ringen? Het 
belangrijkste is natuurlijk, hoe gaat dat eigenlijk, zo’n 
bruiloft? Na dit blok zijn we gelukkig ervaringsexperts!
DONS-docent(en): Diede

OER HOLLANDS 
Met Groen springen we even terug in de tijd. Wat 
waren de spelletjes die oma, opa, mama en papa 
speelden vroeger? Iets met spijkerpoepen, stoep- 
randen, kleefkrant of stokpaardje rijden? Ja, zoiets ja! 
We gaan deze spellen opnieuw uitvinden en we kijken 
of wij deze nog net zo leuk vinden. Wie weet verzinnen 
we wel een nieuw element waarmee we het bestaande 
spel op-pimpen en er onze eigen versie van maken. 
DONS-docent(en): Liza

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

TEKENEN IN HET GROOT
Je kan met veel meer tekenen dan enkel potlood, 
Groen gaat op ontdekkingstocht langs een hele hoop 
mogelijke materialen en presentatievormen... 
DONS-docent(en): Ruben

GROEN, ORANJE, 
BLAUW EN PAARS
VRIJMIKNUTSELDAG
Op vrijdag hebben wij even lekker de tijd om in rust 
het DONS-lokaal nog eens goed te bekijken. Zijn er 
nog stukken muur onbedekt? Hangen de lichtjes wel 
goed? Oftewel, heeft het DONS-lokaal nog een mooi 
knutselwerkje nodig zodat het nog gezelliger wordt? 
Dan gaan wij daarmee aan de slag op de vrijdag.
DONS-docent(en): Diede & LizaORANJE DE A IS VAN ATTENTIE ATTENTIE ER  

GAAT IETS BEGINNEN
Dit blok is heel erg speciaal. Er gaan twee juffen trouwen.  
Wat moet je daar allemaal voor doen en regelen? Zij  
hebben alle hulp nodig die er is. Rood en Goud hebben  
zich al als heuse weddingplanners opgesteld, maar ook  
Oranje schiet te hulp. Want wat is een bruiloft nou zonder  
gênante verrassingsact van vrienden en familie? Laat die  
taak maar aan Oranje over, zij weten daar wel raad mee.
DONS-docent(en): Lital 

JUFFEN & MEESTERS
Aan juffen en meesters is er een tekort. De kinderen 
van Oranje kruipen daarom zelf in de huid van juffen 
en meesters. Oranje gaat onderzoeken wat zij allemaal 
doen. Wat maakt hun werk leuk en wat juist zwaar? 
Misschien komt Oranje wel op ideeën waarmee ze  
hen kunnen helpen. Zou er ook een toekomstige juf  
of meester in Oranje zitten?
DONS-docent(en): Michel & Myra

AHOY
Oranje vindt een fles in de zandbak met een brief. Dat 
kan maar 1 ding betekenen. PIRATEN! Oranje krijgt 
misschien ook wel last van goudkoorts van schatten 
en scheurbuik van het lachen, net als een echte piraat. 
Maar wat maakt nou een echte piraat? Hoe moet je 
lopen, praten of eten?! En vergeet natuurlijk niet de 
fantastische zeemansverhalen, vol avontuur!  
Dat betekent dus: alle hens aan dek!
DONS-docent(en): Evelien & Vera

BLAUW VLOEIBAAR LICHT
Blauw gaat experimenteren en onderzoeken wat we 
allemaal met een overhead projector kunnen doen. Zo 
gaan we toveren met ecoline, bewegende beestjes 
maken, een caleidoscoop en nog veel meer! Tijdens 
de eindpresentatie verzorgen wij een spetterende live 
lichtshow terwijl Nicoline en Evelien op het podium 
proef-trouwen. Want wat is nou een huwelijk zonder 
vloeibaar licht op de achtergrond?!
DONS-docent(en): Lotte & Myra

DE MAGISCHE TAS
Blauw vindt alles wel Gucci en houdt van experimenteren,  
dus dat combineren we! We gaan op ontdekkingsreis 
en nemen een zelfgemaakte magische tas mee om al 
onze schatten en ontdekkingen in te bewaren. In Italië 
vinden we de mooiste stoffen om een tas te maken, 
in de bergen gaan we op zoek naar kristallen, in Afrika 
zien we een giraffe-race en gaan we op zoek naar hele 
bijzondere eieren! Het wordt een waar avontuur!
DONS-docent(en): Diede

EHBO
Wat ben ik toch ook een kluns. Elke week heb ik wel 
wat. Dan heb ik mijn teen gestoten en de week erop 
heb ik een schaafwond. Blauw gaat mij helpen met 
pleisters plakken, verzachtend zalfjes uitvinden en hoe 
een mitella om te wikkelen. Hierna geeft Blauw de 
eerste hulp bij ongelukken! 
DONS-docent(en): Liza & Lotte 

PAARS PICTURE PAARS
Wij gaan dit blok ons bezighouden met het vastleggen 
van het juiste moment. Zowel film als fotografie komt 
aan de orde. Wat heb je nodig om de foto te pimpen? 
Hier gaan we over brainstormen en zullen deze  
attributen uiteindelijk zelf gaan maken. Hierdoor zal er 
bij de eindpresentatie, tijdens het proefhuwelijk van 
twee DONS-juffen, een echte photobooth aanwezig 
zijn met fotografen van Paars!
DONS-docent(en): Liza

ACTIE!
Paars voert actie! Paars is al helemaal aangestoken 
door de energie van de lerarenstaking, maar wat komt 
er allemaal bij actievoeren kijken. Op welke manieren 
kun je allemaal je stem laten horen en zien?  
Actie voeren wordt tot een ware kunstvorm verheven 
door Paars.
DONS-docent(en): Ruben & Vera

BEESTENBOEL! 
Dit blok zal Paars zich storten in het maken van ‘dier-
lijke’ kunstwerken. Stukje bij beetje zullen de andere 
groepen er achter komen hoe dit kunstwerk in elkaar 
zit. Een echt proces dus! Waarvan we het eindproduct 
bewaren voor de eindpresentatie. Natuurlijk gaan we 
ook lekker spelen en dansen rondom dit beestachtig 
gezellige thema. Hoe loopt een pauw? En welk geluid 
maakt een cavia? Paars gaat het meemaken! 
DONS-docent(en): Veerle

ROOD ROOD EN GOUD
WIJ GAAN TROUWEN!
Hoe vaak komt het voor dat twee DONS juffen op  
dezelfde groep in dezelfde maand gaan trouwen? 
Juist! Trouwen doe je maar eens in je leven, mega 
spannend dus. Daarom trouwen wij een keer proef, 
zodat alle spanning weg is op onze grote dag.  
Maar wat moet er allemaal gebeuren voor die  
mooiste dag van je leven? Rood en Goud worden dit 
blok echte weddingplanners. Maar komt alles wel  
op tijd af? Samen met de hulp van alle andere kleur-
groepen komt dat vast wel goed!
DONS-docent(en): Evelien & Nicoline

I LOVE PAARDEN
Rood gaat dit blok stokpaarden maken. Ter afsluiting 
houden we een spannende strijd waar de hop hop 
parade paardjes in galop een ingewikkeld parcour 
afleggen als ware dressuurpaarden. Dus pak je  
hoefijzers uit de stal, kam je manen, zet je cap op  
en hoppa hinnekend de dinsdagmiddag in.
DONS-docent(en): Lotte & Tjerry

DE STADSFABRIEK
Rood gaat op de donderdag de toekomst bepalen!  
We gaan namelijk een nieuwe stad bedenken en  
bouwen. Als een echte fabriek bouwen we nieuwe 
huizen, bruggen en alles wat je maar kunt bedenken 
dat er in de nieuwe stad moet komen. Een nieuwe 
stad heeft misschien ook wel nieuw geld, een ander 
volkslied en een eigen vlag nodig.
DONS-docent(en): Diede

ROOD EN GOUD
VRIJMIBALSPEL
Het is weer vrijdagmiddag, de week is bijna klaar. 
Maar niet voordat we de gymzaal onveilig hebben 
gemaakt. De zaal is op vrijdag leeg en de ballen liggen 
klaar. Lekker beginnen met een tikspel om daarna een 
goed potje Iemand Is ‘m Niemand Is ‘m te spelen. 
Piepjestest, 3 is teveel, stopdans...alles komt voorbij!
DONS-docent(en): Lital 

GOUD WIE IS DE MOL?
Ja, daar zijn we weer! Nu ook de echte versie weer 
op tv is, was er geen ontkomen meer aan. Goud wil 
de Mol ontmaskeren. Moeilijke, rare en fantastische 
opdrachten en natuurlijk elke week weer een scherm 
wat je te zien krijgt. Pak je Molboekje er maar bij, want 
vanaf nu is alle informatie die je hoort of ziet nuttig.
DONS-docent(en): Dicky & Lital

ER WORDT WEER IEMAND IN HET  
ZONNETJE GEZET!
Elke week gaat Goud iemand in het zonnetje zetten. Dat 
kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Een 
lofzang, een gedicht of misschien wel een heel toneel-
stuk. Maar hoe kom je in aanmerking om in het zonnetje 
gezet te worden? Dat weet natuurlijk alleen Goud. Maar 
ik raad iedereen aan dit blok zijn beste beentje voor te 
zetten en wie weet staat Goud ineens voor je neus!
DONS-docent(en): Lital & Myra
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