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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
GROEN ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG!

Regenboog is haar kleuren kwijt.. Ze werd op een 
ochtend wakker en alles was grauw in tinten grijs en 
beige. Zo saai! Kan Groen haar helpen haar kleuren 
weer terug te vinden? Elke week duiken we in een 
nieuwe kleur: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo 
en violet. Waar kunnen we deze kleuren vinden en 
hoe maak je ze eigenlijk? Kan je een kleur ook ruiken? 
Proeven? En is er op het einde nog een pot met  
goud te vinden? 
DONS-docent(en): Annemijn

HET MOOISTE VISJE VAN DE ZEE
Regenboog is de mooiste vis in de zee. Maar hij is 
trots en ijdel, en kan niet zo goed delen. De andere 
vissen willen daardoor niet met hem spelen. Groen 
gaat het visje helpen om vrienden te maken. 
Misschien helpt het als wij ook mooie schubben 
maken en uitdelen? Samen delen is natuurlijk heel 
belangrijk als je vrienden wil zijn en worden!  
Gaat het Groen lukken om het visje weer vrienden te 
laten worden met de andere vissen in de zee?
DONS-docent(en): Dewi

ALLE GROEPEN 
(D)ONS MAGISCHE WIJ
Na echte artiesten te zijn geworden en wereldberoemd 
op DONS te zijn geweest, is de volgende logische stap 
de wereld van de magie te betreden. Toverstokken, 
spreuken, drankjes en bezem, elke week pakken we 
er iets magisch bij en veranderen we langzaam in Ons 
Magische Wij.
DONS-docent(en): Anne en Auke

DONSIE DE KABOUTER IS VERDWAALD
Vere heeft Donsie gevonden. Donsie is een  
verdwaalde kabouter die alleen is, verdwaald maar  
ook heel veel leuke ideeën heeft. Groen gaat dit blok 
de zorg op zich nemen voor Donsie. Ze gaan veel 
echte kabouter kunst maken en toevallig is Donsie  
ook jarig in dit blok!
DONS-docent(en): Vere

ALLE GROEPEN
VRIJDAG CHILLDAG
Het is vrijdagmiddag. Je hebt vijf dagen lang  
stil moeten zitten, je moeten concentreren en maar 
leren leren leren. Eigenlijk wil je het liefst gewoon  
lekker chillen… Dat is precies wat we dit blok op 
vrijdag gaan doen! Elke week proberen we nieuwe 
manieren om lekker te kunnen ontspannen en voelt  
de vrijdag hopelijk als een warm en zacht DONSbed.
DONS-docent(en): Anne & Auke

BLAUW PROFESSOR PLANEET
Professor Planeet’s Heelalcursus over heel veel en  
alles in het heelal. Is er leven op Pluto? Kun je dansen 
op de maan? Is er een plaats tussen de sterren waar  
je heen kunt gaan? Wij hebben de perfecte gast 
gevonden om deze vragen op creatieve wijze te  
beantwoorden: Slechts een keer in de tien jaar bezoekt 
hij deze aarde... Maar we hebben geluk want hij is er 
weer én hij zal Blauw verblijden met zijn kennis: de  
gerenommeerde Professor Planeet. Dit zal hij niet alleen 
doen maar elke week met een even gerenommeerde 
gast (astronauten, aliëns, astrologen) om zijn interga-
lactische kennis aan te vullen. Ready for take off?!
DONS-docent(en): Desi & Vere

HET VOORJAAR IN MET PADDENSTOEL
Over ruim een maand begint officieel de lente: een  
tijd van zingende vogels, bloeiende hyacinten en  
springende kalfjes. En dat allemaal dankzij Krokus, 
Godin van de Lente! Maar in plaats van Krokus krijgt 
Blauw bezoek van haar zus Paddenstoel...
Krokus heeft zich verslapen en Paddenstoel weet 
niks over sneeuwklokjes, alleen maar over vallende 
bladeren en kastanjes. Gaat het Blauw lukken om 
samen met Paddenstoel toch het voorjaar naar DONS 
te brengen? 
DONS-docent(en): Tessa & Annemijn

SPEURNEUS SPLINTER EN 
HET MYSTERIEUZE EI
Blauw vindt een mysterieus ei en roept de hulp in van 
speurneus Splinter. Maar dit is iets waar zelfs Splinter zijn 
mond van openvalt... Om dit grote eivormige object te 
identificeren, vraagt hij zijn vriend en archeoloog Dinolloro 
om te helpen. Samen met Blauw ontdekken zij iets 
bijzonders... er zit wat in en het maakt geluid. Dat kan 
maar een ding betekenen! Een oeroud ei met een  
levend oeroud beest erin! Dinolloro heeft verstand van  
de oertijd maar dit heeft hij ook nog nooit eerder gezien.  
Samen met Blauw bestuderen zij het reuzenei, de tijd, 
leefomgeving en het mogelijke oerdier te ontrafelen...
DONS-docent(en): Tessa en Dewi

ROOD ABRACADABRA
Een mysterieus pakketje leidt Rood dit blok naar de 
wereld vol mystiek en magie. Magie is een kunstvorm 
die als je dit goed voorbereid en je openstelt kunt ler-
en. Maar magie is dichterbij dan men soms denkt. Wil 
je je leven een betere kant op sturen? 
Met positieve woorden kan je al toveren! Dit klinkt als 
abracadabra en dat klopt ook! “creëer wat ik spreek” 
Hoe is magie ontstaan? En hoe kunnen wij deze 
magische poorten in ons dagelijks leven betreden?
DONS-docent(en): Tessa 

CLOWNFORMATIE
Een daverend applaus! Rood heeft de smaak van 
theater te pakken en daarom gaan we ons (op verzoek 
van Rood!) op dinsdag verdiepen in een nieuw aspect 
ervan: Clownerie. Desi’s clownzusje Didi zal op bezoek 
komen om van Rood groep Rode Neuzen te maken. 
Het komt haar goed uit dat Rood wil leren clownen,  
ze is namelijk de jongste levende clown en moet 
ervoor zorgen dat de clowns niet binnenkort met de 
boomers uitsterven! 
We gaan ons eigen clownpersonage creëren en aan 
de hand van ogenschijnlijk simpele opdrachten zullen 
de meest hilarische scenes ontstaan. Toet toet!
DONS-docent(en): Desi

DE SCHADUWDIRECTEUR VAN DONS 
Juf Annemijn heeft een vreemd bericht op haar 
telefoon ontvangen: een vervormde stem die zegt de 
Schaduwdirecteur van DONS te zijn.. Deze directeur 
heeft een geheime missie voor Rood met allemaal 
lastige opdrachten en uiteindelijk een mysterieuze 
boodschap die moet worden ontcijferd. Kan  
Rood de missie succesvol tot een einde brengen?  
En komen we er ooit achter wie die Schaduwdirecteur 
zou kunnen zijn? 
DONS-docent(en): Annemijn

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2023 - DONS OSCAR CARRÉ

BLOKAFSLUITING!
MAANDAG 17 APRIL - 
VRIJDAG 21 APRIL 

PRESENTATIE  
VAN 17.00 TOT 17.30

BLOK 3
6 FEBRUARI  
T/M 21 APRIL


