
BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 17 APRIL - 
VRIJDAG 21 APRIL 

PRESENTATIE  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT DE STER IN JOU

Wit, Groen en Geel kunnen na dit blok niet meer  
onherkenbaar over straat! Ze worden namelijk echte  
sterren. Hoe word je bekend en zie je er dan anders uit? 
De aankomende periode mogen de kinderen kiezen wat 
voor ster ze worden. Van topsporters tot rocksterren, 
alles is mogelijk. Vraag jij alvast een handtekening?
DONS-docent(en): Krist

WIE BEN IK?
Wit is net begonnen bij DONS en daarom moeten de 
juffen en meesters ons nog een beetje leren kennen. 
Daar gaan we bij helpen! Heb jij broers of zussen?  
Wat kun jij goed? Vind jij dingen moeilijk? En hoe voel 
jij je? We beantwoorden hopelijk al deze vragen om zo 
elkaar en vooral onszelf weer iets beter te leren kennen! 
DONS-docent(en): Talitha

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

DE TROLLENWERELD
Welkom in trollenland! Ze zijn snel te missen als je niet 
op let. Ze wonen onder het mos, boven de rotsen en 
zijn een met de natuur. Het leven van de Trol onder de 
loep. Een onvergetelijk tocht vol met ontdekkingen en 
grappige voorvallen. Kinderen kunnen namelijk veel 
beter trollen vinden dan volwassenen! Spannend he?!
DONS-docent(en): Naré 

WIT, GROEN EN GEEL
DE PRINS, DE PRINSES, 
DE DRAAK & DE EEND, DIE ALLES 
WIL SABOTEREN!
Alle prinsen van de wereld zijn op het internationale 
“Hoe red ik een prinses congress” maar Ohjee! 
Door een onvoorziene fout sluiten ze zichzelf op in  
het slot. Help, hoe moet de sprookjeswereld nu  
zonder prinsen? Wie gaat de prinsessen redden? 
En wat doet de eend eigenlijk in dit verhaal? 
DONS-docent(en): Amber & TalithaGROEN DE STER IN JOU

Wit, Groen en Geel kunnen na dit blok niet meer  
onherkenbaar over straat! Ze worden namelijk echte  
sterren. Hoe word je bekend en zie je er dan anders uit? 
De aankomende periode mogen de kinderen kiezen wat 
voor ster ze worden. Van topsporters tot rocksterren, 
alles is mogelijk. Vraag jij alvast een handtekening?
DONS-docent(en): Talitha & Danique 

CIRCUS FANTASTICO
Help! Fred Fantastico is zijn circus kwijt! Volledig  
ingestort (en verward) klopt hij aan bij (D)ONS. Groen 
gaat dit blok op zoek naar een circustent & tijgers. 
Naar clowns & rokjes. Helpen wij Fred zo om zijn 
circus weer op te bouwen? Hopelijk zijn we net op tijd 
voor het grote CIRCUS festival!
DONS-docent(en): Sanne & Amber

HEB JIJ OOK EEN TIJDMACHINE?
Professor Kwartiertje heeft in samenwerking met  
Dokter Altijd-te-laat een heuse TIJDMACHINE gebouwd. 
Waar ze allemaal terecht gaan komen is nog een grote 
verassing! Gaan we naar gisteren of morgen? Worden 
het de Middeleeuwen of een tripje naar de Toekomst? 
Hoe dan ook, gaat Groen op avontuur in de tijd! 
DONS-docent(en): Marianne & Danique 

GEEL DE STER IN JOU
Wit, Groen en Geel kunnen na dit blok niet meer  
onherkenbaar over straat! Ze worden namelijk echte  
sterren. Hoe word je bekend en zie je er dan anders uit? 
De aankomende periode mogen de kinderen kiezen wat 
voor ster ze worden. Van topsporters tot rocksterren, 
alles is mogelijk. Vraag jij alvast een handtekening?
DONS-docent(en): Anne & Elke 

DE FAMILLIE VAN EDDY
De vriendin van huisspin Eddy heeft gisteren 3000 eitjes 
gelegd. Zo veel?! Ja echt zoveel!! Hoe krijgt hij al het 
eten voor zijn kindjes bij elkaar? En hoe bedenk je 3000 
namen?! Eddy moet aan de slag om zijn web klaar te 
maken. Gaat het hem lukken? We kijken hoe Eddy van 
een jonge spin verandert in een echte spinnenpapa!
DONS-docent(en): Elodie & Naré

PARCOURS
Parcourtjes! Op tocht door jungle, zwemmen in de 
oceaan, klimmen op wolkenkrabbers en op ontdekking 
in een spannende grot. Verschillende thema’s en  
passende muziek waarbij we steeds in een andere sfeer 
worden ondergedompeld. Klauterend worden allerlei 
werelden ontdekt en alle zintuigen worden geprikkeld!
DONS-docent(en): Elodie & Benjamin
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ORANJE DE BRIEF VAN DE PILOOT

Een piloot vond een brief van wereldbelang. Twee 
landen hadden ruzie en alle andere landen bemoeide 
zich ermee. Uit de brief blijkt dat de ruzie een groot 
misverstand is. De piloot pakte zo snel als hij kon zijn 
vliegtuig en vloog naar de grote vergadering van alle 
landen. Maar gaat zijn vliegtuig stuk.. alleen zijn stuur is 
er nog. Kan Oranje samen een voertuig bouwen om de 
piloot naar de vergadering te krijgen?!
DONS-docent(en): Amber & Benjamin

DOOR DE OGEN VAN…
Wat ziet een vogel hoog in de lucht, een luiaard in  
een boom of een mol in de aarde? Oranje kruipt in  
de huid van verschillende dieren en bekijkt de  
wereld door hun ogen. Hoe ziet dat eruit wat een uil 
s’nachts ziet? Met een heel scala aan opdrachten van 
rustig tot lekker actief gaan wij dit onderzoeken en 
ondervinden! 
DONS-docent(en): Jilke & Hanna

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

LENTEKRIEBELS
Doe eens gek, Waag een kansje!
Maak een bloem, Doe een dansje
Ga uit je dak, Fluit, zing en bleeeerr!
Zoek een paasei, Lente is in the air!
DONS-docent(en): Melina & Elke

ORANJE EN BLAUW
SPECIAL EFFECTS
Geïnspireerd door films, tik-toks en muziekvideo’s. 
Van bouwen tot racen! Wij gaan samen op vrijdag 
kijken hoe we de dag spectaculair kunnen vastleggen 
op beeld. Actiefilms of bouwen. Superhelden of 
grime! Reclamespotjes of nepspiegelsdansen. Alles 
kan op Special effects vrijdag! 
DONS-docent(en): Elodie & Naré

BLAUW DE SCHAPEN VAN CLAUDY JONGSTRA
Blauw duikt dit blok in de wereld van vilt. Wat is vilt 
en waar komt het vandaan. En vooral wat kun je er 
allemaal mee doen? Claudy Jongstra weet het wel, 
ze gebruikt wol van haar eigen schapen en planten uit 
haar eigen tuin. Blauw gaat zelf een vilten kunstwerk 
maken, wol kleuren en 3D objecten maken van wol en 
vilt. En, psssst dit is nog geheim, maar misschien lukt 
het wel de schapen zelf te bezoeken?!
DONS-docent(en): Hanna

DE KOFFER VAN OMA IS EEN TIJDMACHINE…
Hè? Wat ligt daar nou? Op de zolder van haar oma 
vindt juf Anouk een koffertje. Dat koffertje blijkt een 
tijdmachine! Oma gaat Juf Anouk en Blauw leren hoe 
je een echte tijdreiziger wordt! Welke skills heb je nodig 
om dino’s te ontvluchten? En hoe ziet de toekomst 
eruit? Blauw stapt dit blok in de koffer om daar achter 
te komen!
DONS-docent(en): Eva & Anouk 

GRUWELIJK HE!?
Stel je voor, dat je niks mag, NOOIT niet! Altijd netjes en 
beleefd zijn. Je zusje is perfect, maar onder tafel knijpt 
ze stiekem en knipt ze in je knuffels als niemand kijkt. 
Dat gaat een keer mis, de bom barst en al het Gruwelijks 
wat je in je hoofd hebt moet eruit! Sprinkhanenkoekjes, 
en springspinnen! Stinkbommen & monsterlijke hand-
poppen. Dit wordt het meest ondeugende verhaal van 
de eeuw. Dus ouders maak je borst maar nat!!
DONS-docent(en): Amber

PAARS COMMEDIA E RUMORE (KOMEDIE EN RUMOER)
De achterkleinzoon van Luigi Russolo uit Italië heeft 
onze hulp nodig. De oude theatervorm van acts en 
sketches; Commedia dell’Arte kan wel wat nieuw leven 
ingeblazen worden! We gaan op zoek naar gebrom, 
geruis en gesis. Luisteren naar snijden, roeren en 
borrelen. Kunnen wij geluid, theater en de liefde voor 
Italië allemaal combineren tot een waanzinnig mooi 
kunstwerk!?
DONS-docent(en): Ricardo

TELEVISIE
Wij gaan dit blok de wereld van TV onderzoeken en 
ontdekken. Hoe maak je TV? En vooral, we gaan 
zelf televisie maken! Van the Masked Singer of een 
sport-uitzending. Tot de Lama’s of het NOS Journaal. 
Niks is te gek! Sommige dingen gaan we daadwerkelijk 
filmen, andere zullen we vooral uitbeelden! 
DONS-docent(en): Anne & Danique

DE WONDERLIJKE WERELD VAN….
Wat als die oude houten kast met piepende deuren en 
muffige geur meer is dan wat je op het eerste gezicht 
ziet? Paars, Rood en Goud stappen dit blok in de 
wonderlijke wereld van pratende katten & bewegende 
wilgen. Van vliegende auto’s en levensechte spellen. 
Misschien mogen jullie ook wel op bezoek komen?!
DONS-docent(en): Krist & Suzanne

PAARS, ROOD EN GOUD
SPECIAL EFFECTS
Geïnspireerd door films, tik-toks en muziekvideo’s. 
Van bouwen tot racen! Wij gaan samen op vrijdag 
kijken hoe we de dag spectaculair kunnen vastleggen 
op beeld. Actiefilms of bouwen. Superhelden of 
grime! Reclamespotjes of nepspiegelsdansen. Alles 
kan op Special effects vrijdag! 
DONS-docent(en): Benjamin

ROOD COMMEDIA E RUMORE (KOMEDIE EN RUMOER)
De achterkleinzoon van Luigi Russolo uit Italië heeft 
onze hulp nodig. De oude theatervorm van acts en 
sketches; Commedia dell’Arte kan wel wat nieuw leven 
ingeblazen worden! We gaan op zoek naar gebrom, 
geruis en gesis. Luisteren naar snijden, roeren en 
borrelen. Kunnen wij geluid, theater en de liefde voor 
Italië allemaal combineren tot een waanzinnig mooi 
kunstwerk!?
DONS-docent(en): Auke

TELEVISIE
Wij gaan dit blok de wereld van TV onderzoeken en 
ontdekken. Hoe maak je TV? En vooral, we gaan 
zelf televisie maken! Van the Masked Singer of een 
sport-uitzending. Tot de Lama’s of het NOS Journaal. 
Niks is te gek! Sommige dingen gaan we daadwerkelijk 
filmen, andere zullen we vooral uitbeelden! 
DONS-docent(en): Krist & Benjamin 

DE WONDERLIJKE WERELD VAN….
Wat als die oude houten kast met piepende deuren en 
muffige geur meer is dan wat je op het eerste gezicht 
ziet? Paars, Rood en Goud stappen dit blok in de 
wonderlijke wereld van pratende katten & bewegende 
wilgen. Van vliegende auto’s en levensechte spellen. 
Misschien mogen jullie ook wel op bezoek komen?!
DONS-docent(en): Jilke & Sanne

GOUD COMMEDIA E RUMORE (KOMEDIE EN RUMOER)
De achterkleinzoon van Luigi Russolo uit Italië heeft 
onze hulp nodig. De oude theatervorm van acts en 
sketches; Commedia dell’Arte kan wel wat nieuw leven 
ingeblazen worden! We gaan op zoek naar gebrom, 
geruis en gesis. Luisteren naar snijden, roeren en 
borrelen. Kunnen wij geluid, theater en de liefde voor 
Italië allemaal combineren tot een waanzinnig mooi 
kunstwerk!?
DONS-docent(en): Naré

RESTAURANT DE 7 CHEFS!
Samen met de 7 chefs uit Goud bereiden wij ons  
voor op een professioneel diner. Elk detail is belangrijk; 
Hoe loop je als ober? Hoe dek je de tafel? 
Hoe spreek je de gasten aan? Bereiden jullie je  
maar voor op een culinair hoogstandje. Wel op tijd 
reserveren hoor! 
DONS-docent(en): Melina

DE WONDERLIJKE WERELD VAN….
Wat als die oude houten kast met piepende deuren en 
muffige geur meer is dan wat je op het eerste gezicht 
ziet? Paars, Rood en Goud stappen dit blok in de 
wonderlijke wereld van pratende katten & bewegende 
wilgen. Van vliegende auto’s en levensechte spellen. 
Misschien mogen jullie ook wel op bezoek komen?!
DONS-docent(en): Anne
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