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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 - DONS 6

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN GROEN EN BLAUW

LATEN WE DICHTEN
Dikkertje Dap stond op de trap, ‘s morgens vroeg om 
kwart over zeven, om de giraf een klontje te geven, 
Ik wil niet meer, ik wil niet meer! Ik wil geen handjes 
geven. Ik wil niet telkens zeggen elke keer, jawel  
mevrouw, jawel meneer. 
En nog veel meer! Met voorbeelden van grote  
dichthelden gaan we dit blok aan de slag met  
woorden en zinnen. Wat kan jij verzinnen?!
DONS-docent(en): Lieke & Mara

GROEN EN BLAUW
DE LUCHT IN
Hoe kan het dat de wolken blijven hangen
Kun je ze niet vangen met een hengel of een touw
Zijn ze van watten of van pluizen
Zijn ze net zo hoog als huizen
Ballonnen stijgen op en verdwijnen achter de zon
Ik wou dat ik net als de vogels vliegen kon
Dus wind neem me mee als een bootje op de zee
Maar dan in de lucht lekker licht en zacht
Leer ik alle geheimpjes kennen maar wel graag  
terug in mijn bedje
Voor het vallen van de nacht
DONS-docent(en): Flore, Nadia & Yalan

GROEN, BLAUW EN ROOD
SCHROOTHUT
Sommige noemen het afval, wij noemen het een  
goudmijn! We gaan dit blok onze fantasie de vrije loop 
laten en kijken wat we allemaal kunnen met wat we 
vinden. Misschien is de ene haarkam wel een gebit of 
zijn die oude frisdrankdopjes wel schubben. 
Wie weet? We maken dit blok onze eigen fantasie 
wereld en wie weet wat daar allemaal gebeurt..?
DONS-docent(en): Danique & Denise

DE VORM EN KLEUR FABRIEK!
Wist je dat alle vormen en kleuren gemaakt worden 
hier in Amsterdam? Aan de rand van de stad staat één 
van de gekste fabrieken van de wereld. Alle kleuren van 
de regenboog worden daar gemaakt, en de boog zelf 
ook. Vierkanten, driehoeken, cirkels en strepen komen 
allemaal uit grote machines die worden bestuurd door 
even kleurrijke en vormrijke medewerkers. De directeur 
van deze fabriek komt langs op zoek naar nieuwe 
inspirerende en creatieve medewerkers voor haar fabu- 
leuze fabriek. Rol de papierrollen uit en zet de kwasten 
klaar! Stamp de stempels droog en maak je klaar  
voor de Dolle Directeur van de Vorm en Kleur Fabriek!
DONS-docent(en): Denise & Mara

GROEN EN BLAUW
VOOR EVEN BRENGEN WE  
HET TOT LEVEN
Boy woont aan zee met zijn vader en zes katten. 
Boys vader werkt als visser en is meestal de hele dag 
weg, waardoor Boy zich vaak eenzaam voelt. 
Als na een storm een kleine walvis aanspoelt, neemt 
hij die mee naar huis om in het geheim voor hem te 
zorgen. Eindelijk heeft hij een vriendje! 
Maar... walvissen kunnen toch niet wonen in een 
 badkuip? Waar kwam de kleine walvis eigenlijk  
vandaan? Hoe zag zijn huis en zijn familie eruit?  
Wij gaan het samen uitzoeken en wie weet wat we 
allemaal vinden.
DONS-docent(en): Danique & YalanBLAUW INSPECTEUR B.L. AUW

Inspecteur B.L. Auw zoekt hulp! Vanwege een niet  
ernstige blessure aan zijn rechtervoet, is hij helaas  
beperkt in zijn normaal zo beweeglijke manier van  
speuren. Hij wil de kinderen van Blauw opleiden om 
hem te helpen waar nodig. Maar daarvoor moet hij  
ze eerst alle kneepjes van het speurvak leren...  
‘Spannend!!’
DONS-docent(en): Nadia

ROOD DONS VLOG
Er komen steeds meer nieuwe kinderen bij DONS  
en daar zijn wij super blij mee! We willen iedereen heel  
erg welkom heten en ook ouders een goed beeld 
geven wat we allemaal bij DONS beleven. 
Hoe ziet de DONS dag er eigenlijk uit? Welke  
docenten werken er? Wat is er allemaal te doen?  
Rood maakt jullie wegwijs en geeft jullie een exclusieve 
kijk achter de schermen. ‘Wist je bijvoorbeeld dat…’ 
De DONS vlog onthult alles wat DONS te bieden  
heeft! 
DONS-docent(en): Nadia

(D)ONS RESTAURANT
Ieuw… Bah, Getsie! Dat ga ik echt niet opeten…. is 
verleden tijd!
Wij maken alleen wat wij lekker vinden! De menukaart 
is niet het enige waar wij over na moeten denken. 
Want hoe heet ons restaurant eigenlijk? En hoe moet 
dat dan… serveren??
We gaan een restaurant beginnen van a tot z… 
Wat eindigt met een heerlijk diner! Misschien ben jij  
wel uitgenodigd?... 
DONS-docent(en): Lieke

DRUK, DRUK, DRUK...
Zoveel mensen zijn “druk”. Rood onderzoekt hoe het 
komt dat we druk zijn en wat dit met ons doet. 
We houden onszelf en anderen een spiegel voor.  
En wat als “druk zijn” op je drukt? Hoe word je dan 
weer rustig? Rood mag elke week zelf kiezen in welke 
kunstdiscipline zij werkt. Hopelijk zorgt dit niet voor 
keuzestress.
DONS-docent(en): Michel

BLOKAFSLUITING!
30 MAART T/M 3 APRIL

VAN 17.15 TOT 17.45 

BLOK 3
VAN 27 JANUARI  

TOT 3 APRIL


