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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 - DONS 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT Wit, Groen, Geel en Oranje

DE BOEKENVERSLINDER
De welbekende grote boekenverslinder is door de kasten  
van DONS gegaan en heeft hier flink huisgehouden, alle 
boeken zijn kapot en sommige missen hele hoofdstukken. 
Hoe moeten we nu weten hoe de verhalen zullen aflopen...
Help!
DONS-docent(en): Wit: Veerle, Groen: Nienke & Tjallie, 
Geel: Lodi, Oranje: Eva

Wit, Groen, Geel en Oranje
DE KOSMOS AVONTURIERS!
“Aarde aan DONS ruimtestation, horen jullie mij? Over. 
Wij zijn erg nieuwsgierig naar de voortgang van jullie missies. 
Zijn er al astronauten onderweg naar de grenzen van ons 
zonnestelsel? Hebben jullie nieuwe planeten ontdekt?  
Of zelfs contact gemaakt met buitenaardse wezens? Over.”
De aarde is groot. Ons universum nog groter! 

Met Wit, Groen, Geel en Oranje maken we een spannende 
reis voorbij de dampkring, voorbij de zon en de maan, langs 
kometen en meteorieten naar verre sterren en andere hemel-
lichamen. Misschien reizen we zelfs nog een stukje door naar 
wat nog onontdekt, onbekend en verborgen is...
DONS-docent(en): Wit: Amber, Groen: Denise & Nienke, 
Geel: Nazanin & Veerle, Oranje: Ivana

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

Wit, Groen, Geel en Oranje
HET RARITEITEN MUSEUM
Er is kunst kwijt, het museum is in rep en roer. Enige tijd 
geleden is het werk op mysterieuze wijze verdwenen uit het 
museum. De radeloze directrice weet zich geen raad meer 
en uit pure wanhoop heeft zij ons gevraagd te helpen bij het 
vervangen van het werk. Een lege plek in het museum is 
natuurlijk ook gek.
DONS-docent(en): Wit: Talitha, Groen: Eva & Geerte, 
Geel: Tjallie, Oranje: Jeroen

wit, groen geel 
en oranje
M.M.M. 
Op vrijdag zijn Wit, Groen, Geel en Oranje onderdeel van de 
speciale en uiterst geheime M.M.M. (Mysterieuze Mega 
Missie) Voor deze geheimzinnige missie moeten er 
uiteenlopende klussen worden geklaard en allerlei opdrachten 
worden uitgevoerd. 
De groepen kruipen in de huid van echte geheim agenten... 
Zal het ons lukken de missie te volbrengen? 
DONS-docent(en): Kayleigh & Maris

GROEN

GEEL

ORANJE

BLAUW OVER DE CHINESE MUUR
In het land van Zhao, Yan en Qin staat de 6300 kilometer lange  
muur die jaren, zelfs eeuwen indringers op afstand hield. Hoe  
schrijf je je naam in het Chinees, waarom zijn er zoveel draken 
op Chinese plaatjes en wat is het geheim van eten met die kleine  
stokjes? We gaan op onderzoek naar de dynastieën, legendes 
en gewoontes die zich achter, op en misschien zelfs onder 
deze muur afspeelden. 走吧,Zǒu ba! Oftewel; laten we gaan!
DONS-docent(en): Coosje &Talitha

SAMEN VOOR ONS EIGEN
Iets echt helemaal zelf doen is natuurlijk leuk. Eigen glorie, eigen 
succes en een goede manier om jezelf goed te leren kennen. 
Maar wat nou als je een taak hebt die je niet alleen op kán 
lossen? Een probleem zo groot dat je anderen nodig hebt om je 
hierbij te helpen. Anderen die je misschien minder ‘goed’ vindt of 
een taak gaan overnemen die jij eigenlijk zelf wil doen?  
Hoe ga je dan te werk? Wat ga je doen? Of wat ga je laten? 
DONS-docent(en): Lodi

WONDERLIJKE WEZENS VAN DE ZEE
Alle hens aan dek! We nemen de kinderen van Blauw mee 
voor een avontuur op zee. We bouwen een vlot, sterk genoeg 
om de hoogste, woestschuimende golven te trotseren. En  
wanneer de storm gaat liggen, drijven we op stille, doorzichtig 
blauwe wateren. Tijdens onze reis ontmoeten we de meest 
wonderlijke onderwaterwezens. Met hulp van deze nieuwe, 
kleurrijke vrienden komen we weer heelhuids terug aan wal.
DONS-docent(en): Danique & Flore

Blauw en paars
POEF PROEF
Met groep Blauw en Paars gaan we dit blok werken aan 
magische en wetenschappelijke proeven! Zo gaan we 
onder water een vulkaan laten uitbarsten, laten we kleuren 
verdwijnen, maken we doorzichtige inkt en we gaan het laten 
regenen IN het lokaal...
En omdat het vrijdag is PROEVEN we natuurlijk ook van 
koekjes en thee.
DONS-docent(en): EsmeePAARS EXPERIMENTARIUM

Hoe zit de wereld in elkaar? Hoe kan water van hard ijs naar 
vloeibaar tot waterdamp veranderen en is dat ook echt zo?
Met Paars gaan we dit blok op zoek naar het experiment.  
We doen tests en proeven om de wereld om ons heen beter 
te begrijpen, maar vooral ook omdat het superleuk is om  
te doen! 
DONS-docent(en): Jeroen & Nazanin 

DE SPEELSE WERELD
We gaan spelen! Samen en tegen elkaar, in groepen of alleen. 
Geïnspireerd door verschillende culturen en tijden gaan we 
onze eigen spellen bedenken, ontwerpen en uitvoeren. 
Let the game begin! 
DONS-docent(en): Mara & Marianne

CREËER JE EIGEN LICHTOBJECT!
Van ontwerp tot uitvoering. Wij maken dit blok ons eigen  
lichtobject. We laten ons inspireren door vormen uit de stad 
en de natuur. We sluiten het blok af met een lichtshow,  
waarna alle objecten mee naar huis mogen! 
DONS-docent(en): Amber & Elfi

ROOD DE ZWARTE HAND
Wij steken onze hand in het vuur.
Wij stellen zaken aan de kaak, het is nooit te laat!
In plaats van al dat gepraat, stellen wij een daad.
Wij laten van ons horen en laten ons kritische geluid  
niet smoren.
Wij komen in actie en hopen op een positieve  
veranderende reactie!
DONS-docent(en): Sjoukje

HET DONS DAGBLAD
Het AD, Metro, Trouw. Steeds minder mensen lezen de krant. 
Hoog tijd om onze jonge generatie hier wat over bij te brengen. 
Waar begon de krant, wat voor nieuws staat erin, lezen we meer  
digitale dan papieren kranten en hoe zit het met al die aanlokkelijke  
reclames? Rood transformeert zichzelf tot ware journalisten, 
redacteuren en illustrators om zo hun eigen Krant te creëren. Dus 
opgelet! Wellicht verschijnt deze binnenkort bij u in de brievenbus!
DONS-docent(en): Jeroen & Talitha

DOLLEN IN DE DOJO!
Rood gaat op Oosterse vechtkunst avontuur.
(合気道 aikidō), letterlijk vertaald “de weg van het samenkomen 
met Ki” is een Japanse krijgsdiscipline met een sterk  
filosofische inslag, die in het begin van de 20e eeuw door 
Morihei Ueshiba ontwikkeld werd. Respect. 
Let’s go Dollen in de Dojo!
DONS-docent(en): Berend Jan & Marianne

rood en goud
HEEL DONS BAKT (ER WAT VAN)
Na een fantastisch en leerzaam kookblok dachten we dat 
iedereen wel vol zat van al die lekkernijen…..Maar nee hoor, 
Rood en Goud willen meer! De ingrediënten voor dit blok, 
moeten natuurlijk wel in een ander bakvormpje gegoten 
worden. Rood en Goud gaan daarom dit blok met elkaar de 
strijd aan in een heuse bakcompetitie. Wie maakt de beste 
geïmproviseerde cup cake, de mooiste fondant bloemen of 
de smeuïgste Quiche? Door een zeer ervaren (en hongerige) 
jury van docenten zullen de baksels streng beoordeeld 
worden op smaak, uiterlijk en creativiteit. Wij….uhh….Rood 
en Goud hebben er al trek in!
DONS-docent(en): Froukje & Talitha 

GOUD WIE IS DE MOL?
In ons midden is een mol, die er alles aan doet om de groep tegen 
te werken, opdrachten laat mislukken en ons op een verkeerd 
spoor zet. De mol opereert in het donker, doet zich voor als een  
van ons. Wie hem wil zien moet slim spelen, de juiste mensen 
vertrouwen en vooral oplettend zijn. Maar pas op! Want niets is 
wat het lijkt.. Goud wordt meer dan ooit uitgedaagd om samen 
te werken, Lukt het om de mol te ontmaskeren? 
DONS-docent(en): Ivana & Sophie

BOUTJES, MOERTJES, STEKKERTJES, SNOERTJES
Waar komt dat geluid vandaan? Hoe werkt dat? En hoe ziet 
het er van binnen uit? We gaan op zoek naar de inhoud van 
machines. Alles wat vast zit gaat los en alles wat los zit draaien 
we aan. We gaan kijken hoe het werkt en hoe het er van  
binnen uit ziet. Van waterkokers tot computers en van een 
föhn tot een ventilator. Maar dat is niet alles. Uiteindelijk zullen 
we ook onze eigen machines creëren of sculpturen bouwen. 
DONS-docent(en): Danique & Milan

SPELEN BESPELEN
Van kleins af aan hebben we allemaal soortgelijke spelletjes 
meegekregen. Klassiekers als verstoppertje, tikkertje of mens-
erger-je-niet. Waar bestaan die spellen nou eigenlijk uit? Wat is 
nodig om dat te kunnen spelen en hoe kunnen we dat verzin-
nen? Moeten we iets voorbereiden of kunnen we meteen aan 
de slag? Elke week kijken we constructief waar onze favoriete 
spellen uit bestaan en hoe we die nog vetter kunnen maken...
DONS-docent(en): Lodi & Yalan

BLOK 3
VAN 27 JANUARI  

TOT 3 APRIL


