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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN MIJN HART ZINGT

Heb je een houten hart? Waar gaat je hart sneller van 
kloppen? En kunnen we hartjes tekenen, knippen?  
En wat is de kleur van jouw hart? Door allerlei liedjes 
die gaan over je hart komen we hier, hopelijk, achter! 
DONS-docent(en): Lieke

SCHIP AHOY GROENTJES! 
Schip Ahoy Groentjes! Dit blok gaan de kinderen van 
Groen beleven hoe het is om een echte piraat te zijn. 
Onder leiding van de enige echte kapitein Laubaard 
verkennen we nieuwe gebieden, zoeken we naar 
schatten, leren we zwaardvechten en zoveel meer.  
Hijs de zeilen en kom mee maatjes! 
DONS-docent(en): Laura

ALLE GROEPEN
DE LIJST
Woensdag is een heerlijk dagje met veel tijd en ruimte 
voor spel. Lekker tekenen, spelletjes spelen, verkleden 
of verstoppertje door de school. Kom maar op met 
je ideeën! Ook hebben we een nieuwe Lijst gemaakt. 
Iedereen mocht één ding kiezen om op de Lijst zetten. 
Wat zou jij ècht willen doen?. We kijken onder andere 
uit naar waterdag, lachtherapie, karaoke zingen en een 
heuse modeshow.
DONS-docent(en): Myra & Melissa

HET BETOVERDE BOS
Vorig blok hebben wij onze magie hersteld en nu zijn 
we via de regenboog zo in het betoverde bos beland! 
Wie en wat zullen we tegenkomen en waar hangt  
juf Samantha uit? Van figuren, naar wezens, tot  
lekkernijen duiken wij onze betoverende wereld in! 
DONS-docent(en): Samantha 

GROEN EN ORANJE
HET RAZENDE RAD
Er is een heus rad gemaakt. Een rad dat echt kan 
draaien met verschillende kleuren. Elke week mag er 
gedraaid worden….op welke kleur komt het rad tot 
stilstaan en welke activiteit hoort daarbij?
Raad jij wat het Razende Rad ons deze week brengt?
DONS-docent(en): Lieke

ORANJE HET MOOISTE GEWICHT IS EVENWICHT
Het mooiste gewicht is evenwicht. Maar helaas  
helaas is acrobaat Argibalt zijn evenwicht verloren. 
Wat hij ook doet, het lukt hem niet om recht te blijven 
staan. Dus hij heeft Oranje heel hard nodig! Maar hoe 
goed is ons eigen evenwicht? Wij gaan dat testen  
door eieren op lepels naar de overkant te brengen,  
ons eigen twisterspel te maken en torens te bouwen. 
Aan het einde heeft Oranje een eigen hindernisbaan 
waar Acrobaat Argibalt goed van kan leren!
DONS-docent(en): Daan & Sjifra

ZARA HET ZEEPMONSTER
Help! Zara het Zeepmonster weet niet meer wat 
schoon of vies is. Wanneer is iets eigenlijk schoon?  
En wanneer is iets vies? Zijn je handen schoon na  
het buiten spelen of plassen? Of moet je die nog even 
wassen? Trouwens, hoe ziet een zeepmonster er 
eigenlijk uit en waar is het van gemaakt?  
Gelukkig kan Oranje helpen. En… misschien maken  
wij ook wel onze eigen zeepmonsters! 
DONS-docent(en): Melissa en Fleur

DE DAVID HOCKNEY EXPOSITIE!
Na een mysterieuze opdracht raakt Oranje bevlogen 
door de gigantische zomerse schilderijen van David 
Hockney. Hoe kunnen de kinderen hem helpen met 
nieuwe kunstwerken voor zijn expositie? 
DONS-docent(en): Fleur & Ruben

BLAUW BLAUW EN PAARS
DE DONSCLIP 
De komende maandagmiddagen veranderen de 
kinderen van Blauw en Paars in heuse dansers, 
decorbouwers en stylisten. Door ons te verdiepen in 
beweging en vormgeving werken wij toe naar onze 
eigen DONS-clip. Ready, Set, Action!
DONS-docent(en): Pauli en Fleur

GA, ZOEK, VINDT! MAAR HOE?
Blauw gaat de school soms uit. Blauw zoekt goed en 
vindt. Maar hoe gaan we daar komen? Iedere week 
ontvangt de groep een opdracht, huppelend, zingend 
of in een treintje en komen zo op andere plekken. 
Maar wat moet er eigenlijk gebeuren met de dingen die 
gevonden zijn?
DONS-docent(en): Myra

 SCHADUWVERHALEN 
Een doek en een lamp. Meer heeft Blauw niet nodig 
dit blok, want wij gaan verhalen maken met onze 
schaduw. Eerst zullen we gaan ‘stoeien’ met onze 
schaduw. Wat kun je daar allemaal mee? Wanneer 
wordt je schaduw groter of juist kleiner? Is dat als je 
dichterbij of juist verder weg van lamp gaat staan? 
Opeens ben je niet meer 3D, maar 2D. Dus hoe moet 
je dan iets uitbeelden. Ook gaan we rekwisieten  
knutselen en uiteindelijk een eigen verhaal uitbeelden 
met onze schaduwen. Dit wordt spannend!
DONS-docent(en): Evelien

BLAUW EN PAARS 
HET RAZENDE RAD
Er is een heus rad gemaakt. Een rad dat echt kan 
draaien met verschillende kleuren. Elke week mag er 
gedraaid worden….op welke kleur komt het rad tot 
stilstaan en welke activiteit hoort daarbij?
Raad jij wat het Razende Rad ons deze week brengt?
DONS-docent(en): Samantha en Sjifra

PAARS ONOMATOPEE
Het woord “onomatopee” klinkt heel ingewikkeld. 
Gelukkig is het makkelijk om te doen! Het zijn  
woorden die het geluid weergeven, zoals -BAM-tok 
tok-Tooeeet-. We gaan geluiden ontdekken, en hoe 
kun je deze schrijven of tekenen? Misschien maken  
we wel onze eigen compositie! Pfff, dat wordt nog 
eens gezellig. 
DONS-docent(en): Ricardo & Lieke

STILLE FILM
Licht… camera… actie! Paars gaat dit blok aan slag 
met het thema “Stille film” en schitteren in hun eigen 
productie. Hebben jullie wel eens van Charlie Chaplin 
gehoord? Of van de dikke en de dunne? En hoe maak 
je dat eigenlijk, zo’n stomme film? We gaan er allemaal 
achter komen dus, break a leg….
DONS-docent(en): Daan en Laura 

GOUD DE BOTANISCHE TUIN
Er staat op de gang in de Scholekster een hele mooie 
kast, die is alleen nog vaak leeg. Goud gaat daar  
verandering in brengen.Het papier, touw, klei en stof 
ligt al klaar. En de kast zal binnenkort niet meer te  
herkennen zijn als kast, maar wordt omgetoverd tot 
een botanische tuin inclusief tropische dieren!  
Maar wie weet vind je er ook nog wat paaseieren 
gedurende het blok.
DONS-docent(en): Lital

DE GOUDSE SPELSHOW
Wie is de mol? Jongens tegen de meisjes en ZigZag. 
Ben jij klaar om te spelen? Wij namelijk wel! Maak je 
borst maar nat want met Goud gaan wij dit blok de 
competitie met elkaar aan en toveren wij de speelzaal 
wekelijks om tot een arena waar wij bekende maar ook 
nieuwe spellen met elkaar gaan spelen. De ene week 
zal het draaien om snelheid en kracht en de andere 
week gaat het juist om kennis en behendigheid.  
Kortom voor ieder wat wils!
DONS-docent(en): Daan & Samantha

A GLIMPSE INTO THE DREAMS OF GOLD
Dromen, één van de weinige verschijnselen waar 
zelfs wetenschappers geen gegronde verklaring voor 
hebben; je zou het een mysterie kunnen noemen! In 
dit blok gaan wij filosoferen over de dromen die Goud 
‘s nachts of misschien wel voor de toekomst, heeft. 
Middels taal en beeld maken wij een visualisatie waar 
het publiek misschien wel doorheen kan lopen…
DONS-docent(en): Pauli & Liza

HET RAZENDE RAD
Er is een heus rad gemaakt. Een rad dat echt kan 
draaien met verschillende kleuren. Elke week mag er 
gedraaid worden….op welke kleur komt het rad tot 
stilstaan en welke activiteit hoort daarbij?
Raad jij wat het Razende Rad ons deze week brengt?
DONS-docent(en): Pauli
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