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Voor je ligt de eerste uitgave van het DONS Magazine, 
gemaakt door de meesters en juffen van DONS en 
uitgegeven door het DONS Huis.

Dit magazine is bedoeld als aanvulling op het 
muziekonderwijs in de basisscholen en kan op speelse 
wijze ook thuis worden ingezet. Naast deze creatieve 
uiting van ons DONS team, hebben we inmiddels ook 
een eigen winkel/theater op de Albert Cuyp, waar we 
wekelijks een DONS Show gaan programmeren en waar 
ook andere activiteiten gaan plaatsvinden. Het DONS 
HUIS! We hopen jullie daar allemaal snel te kunnen 
begroeten.

In 1989 stond ik voor het eerst voor de klas. Een 
Jenaplanschool. 27 kinderen uit de 3 hoogste klassen 
van de basisschool. Ik begon aan een heerlijke 
uitdaging met weinig ervaring, veel vragen en 
onwetendheid. Gelukkig had ik een hoop bravoure, 
een knapzak vol met toneel opdrachten en een semi-
akoestische gitaar. En ik zal je vertellen, daar kom je 
een eind mee. Jarenlang heb ik muziek en zang gebruikt 
om sfeer te kunnen maken in de klas, een gevoel van 
saamhorigheid te creëren en om kinderen op weg te 
helpen naar een positieve zelfontplooiing. Muziek legt 
een structurele basis voor empathie, sociale binding, 
kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar 
en openstaan voor verschillen. Het DONS Magazine 
bestaat uit drie liedjes met creatieve 
doe-, kijk- en denkopdrachten. 
Muziek, sport, theater, 
verhalen, beeldend, dans; 
alles komt aan bod.

Veel plezier.

Alfred Pouwels
Eigenaar
DONS Opvang

DONS Magazine is een tijdschrift voor
kinderen in het basisonderwijs. Ons 
doel is om kinderen op een leuke
manier kennis te laten maken met
muziek. Dit kan door zelf muziek te
maken, maar ook door anders naar
muziek te gaan kijken. Muziek is overal
om ons heen: het tikken van een
klok, spelende kinderen, fluitende
vogels en zelfs het stuiteren van een
bal. Overal is ritme in te herkennen.
Met leuke verhalen en spannende
opdrachten word je meegenomen in
de wereld van muziek.
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De Avonturen van Gerrie Plaksnor

Dit ben ik!
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Kom je dit plaatje tegen dan is het een opdracht voor meer personen. Dit kan thuis  
met je (groot)vader, (groot)moeder, vriend of vriendin, maar ook in de klas. 

Alleen vandaag 
gratis met de 

trein!

Mama, mag ik 
met de trein 

naar opa in Den 
Bosch??

Maar Gerrie je bent 
veel te jong om alleen 

te gaan

Maar ik ben al 
bijna 10 jaar! Kun 

jij anders niet 
mee??

Nee, ik ben 
aan het 
werken

Ik ga mij 
vermommen. 
Dan zie ik er 

oud uit

Dit zit wel 
snor! Op naar opa 

in Den Bosch

Uw ticket 
graag!

tuurlijk

Goh, wat 
heeft u een 
mooie snor!

Dank u 
wel

De 

volgende 

halte 

Amsterdam

Dat gaat nog 
wel even duren! 
Dan maar even 

mijn ogen 
dichtdoen

OH NEE!!

De volgende 
halte Parijs

Mama, ik heb iets heel 
stoms gedaan. Ik heb 

mij vermomd en zit nu 
in Parijs

Waar zit 
je ? ? ! !





MENEER van
der zooi
Zoekt u nog een deftig pak, speciaal gemaakt van 
vuilniszak
We maken het op maat
Of voor uw kind een knuffeldier, gemaakt van zuiver 
snoeppapier
Vers van de straat

Te koop te koop te koop
Vind je het niet mooi
Rommel dat bestaat niet
In de winkel van meneer van der zooi

Wat dacht u van een nieuwe hoed, ons krantpapier is 
supergoed
Zo wordt uw hoofd niet nat
We maken van een pak ijsthee , een hele sjieke 
portemonnee
De mooiste van de stad

Te koop te koop te koop
Vind je het niet mooi
Rommel dat bestaat niet
In de winkel van meneer van der zooi

Zeg ziet u deze gouden vaas, van paperclips en 
kippengaas
In stijl van de barok
Of test u eens dit zacht tapijt, ‘t is van de hoogste 
kwaliteit
Gemaakt van oude sok

Te koop te koop te koop
Vind je het niet mooi
Rommel dat bestaat niet
In de winkel van meneer van der zooi

Kan jij ‘m al meezingen? Check www.donshuis.nl en klik op DONS Magazine.

TEKST & IDEE

Het is niet heel moeilijk om een lied te schrijven. Kijk maar eens hoe ver je komt wanneer je het zelf probeert!

Zoekt u nog een “……............................”, speciaal gemaakt van “…...................................” We maken het op maat. 

Of voor uw kind een “…........................................”, gemaakt van “….........................................” Vers van de straat.

COUPLETTEKETET

“.........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.........................................................................................................”

Dorien Polderman
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ROMMEL DAT 
BESTAAT NIET
Benodigdheden: knutselspullen, ‘rommel’ en fantasie

Verzamel rommel net als Meneer van der Zooi. Kijk goed 
om je heen, niet alleen in de prullenbak maar ook op straat kan 
je vanalles vinden. Kijk goed en gebruik meteen je fantasie, net 
als bij het fantasiespel. Zie je iets in de spullen die je vindt? 
Misschien	zie	je	een	dier	of	een	figuurtje?	Bewaar	het	goed.	

Leg je gevonden spullen op tafel. Misschien zie je een 
mannetje in een paperclip en een dopje, leg dat dan op een 
vel papier bij elkaar. Misschien wordt het iets wat plat is en 
goed opgeplakt kan worden. Misschien is het juist een beeldje 
dat kan staan, kijk maar. Alles mag. Jij bent de kunstenaar!
TIP: wanneer het op een papier plakt kan je er natuurlijk bij 
tekenen! Dan wordt het nog duidelijker wat je er in ziet.

Geef het een naam en wees trots! Jij hebt nu het bewijs 
geleverd: rommel bestaat niet! Je moet er wat in zien!

FANTASIE 
sPEL
Heb jij ook zoveel fantasie als Meneer van 
der Zooi? Zo word jij ook een echte Meneer 
of Mevrouw van der Zooi!

Zoek een doek. Een deken, oude lap, 
glitterdoek. Wat je maar kan vinden. Kijk 
er naar, voel en ruik eraan. Wat zou dit in je 
fantasie kunnen zijn? Verander de vorm, kijk 
opnieuw. Wat is het nu geworden? Maak er 
steeds iets anders van.

Speel dit spel nu met z’n tweeën. Speler 1 
heeft het doek, maakt er iets van en begint 
te spelen. Speler 2 speelt mee met het 
verhaal van speler 1. Wissel steeds om. 
Veel plezier! 

ROUTESPEL
Welke route moet de plasticfles nemen om bij de juiste bak aan te komen?
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Upcycling, Recycling en Downcyling; wat zijn nu
eigenlijk de verschillen tussen deze drie? En zijn er
overeenkomsten?

Upcycling:  je maakt van materiaal een nieuw product,
waarbij je vaak nog ziet dat het van afval is gemaakt.

Recycling: Recyclen is het proces waarbij een product
dat als afval wordt gezien, (deels) verwerkt wordt tot
een nieuw product.

Downcyling: Downcycling is het omzetten van 
waardevolle producten en materialen in minder 
waardevolle producten en materialen. Een voorbeeld is 
het omsmelten van polyester stof van een rugtas, naar 
polyester draad. 

TIP: Maak recyclen leuk en pimp de afvalbakken op 
school met een mooie afbeelding. Dan weet je welk 
afval waar in moet!

Wat gebeurt er eigenlijk het 
meest? Up-, down- of recylen? 

“............................................
.............................................
............................................”

En waarom denk je dat?

“..............................................
...............................................
...............................................
...............................................
.............................................”

KRUISWOORD

Welk woord  staat er in de lichtblauwe vlakken?  
 “.............................................................................”

Los de kruiswoordpuzzel op door de antwoorden van de vragen op te schrijven bij de juiste nummers. 

RECYCLING?
‘Ik zeg maar 

zo: rommel, dat is 
afgedankt spul dat ligt 

te wachten op een 
goed idee.’ 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1. Wat kan je elke dag lezen en daarna goed gebruiken 
voor bijvoorbeeld papier maché?

2. Hoe heet het als bijna alles in de winkel korting 
heeft?

3. Een ander woord voor ‘rommel’.

4. Een ander woord voor al het troep dat op straat ligt.
5. Met een doekje al het stof weghalen.
6. Heel dik papier.
7.	 Hiervan	is	een	colafles	gemaakt.
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Word een echte 
“VuilnisBach”

 	Ga naar buiten! Trek de kasten open! Kijk 
onder je bed! Waar kun jij geluid uit krijgen? 

Zoek minstens 10 leuke of gekke 
voorwerpen waar jij geluid mee kan maken. 

Tik met twee spatels tegen elkaar. Knisper 
met een plastic zak. Trommel op een 
emmer. Leef je uit! Yes! Je hebt nu genoeg dingen 

verzameld om je eigen muziekstuk te 
gaan maken. 

Leg alles voor je op de tafel of de grond 
en probeer uit elk voorwerp minstens 5 
verschillende geluiden te krijgen. 

Scheur die krant. 
 Maak er een prop van. 
 Sla de krant tegen de muur. 
 Wrijf twee bladen tegen elkaar. 
  Blaas tussen de vellen door. 

Pak nu een stapel papier en je stiften. Bedenk voor elk geluid een symbool / plaatje / figuur.

De	fluitpartij	door	je	rietje	wordt	een	trillende lijn.

De baslijn op de emmer worden kruisjes. 

Het breken & kraken van je saté stokjes worden sterretjes. 

Het tikken van 2 lepels op elkaar worden kleine rondjes. 

       

LUISTEREN

NOTATIE

 Bedenk het maar!
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 Bedenk het maar!

Het is... compositie tijd! 

Leg al je plaatjes achter elkaar. 
Je weet nu precies op welke 
volgorde je de instrumenten 
moet bespelen. Het is gelukt! 

Je hebt nu je eigen muziekstuk!

Tijd om te gaan schitteren! Geef een optreden 
voor wie het maar wil horen. Vraag eventueel 

iemand om mee te spelen in jouw orkest. Iemand 
gevonden? Verdeel dan de instrumenten. Maak allebei 

met	de	figuren	een	eigen	volgorde	en	tel	af.	

Wissel ook eens de volgorde van je compositie. 
Husselen die hap! 

Gebruik de beat! Je kunt hier kiezen tussen een WALS of een 
VIERKWARTS-maat. Pak weer papier en je stiften. Schrijf op 
elk blaadje 3 of 4 keer jouw gekozen symbolen. Leg ze weer op 
volgorde. Nu kun je meespelen op de BEAT!

COMPOSITIE

UITVOERING
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MENEER VAN DER ZOOI
Meneer van der Zooi kijkt naar de stoep. Hij stopt van alles in zijn tas. In zijn winkel sorteert hij 
netjes wat hij heeft gevonden: plastic bij plastic, glas bij glas, karton bij karton, papier bij…

Meneer van der Zooi hoort een belletje door het 
knisperen van zijn tas heen. Maar wacht eens even? 
Normaal krijgt hij helemaal geen bezoek in zijn winkel. 
Behalve van de buurtpoes, die heerlijk op de oude 
kranten komt liggen. Hij hoort voetstappen… het zijn
hakken, het is een dame! Meneer van der Zooi durft 
zich niet om te draaien. Hij wordt altijd erg verlegen 
van dames. De hakken komen dichterbij, hij hoort een 
deftige stem: “Meneer, wat heeft u een bijzondere 
winkel!” Meneer van der Zooi draait zich om. Zijn 
mond valt open van verbazing. Voor hem staat… de 
koningin! Doordat hij alleen oude kranten leest, wist 
hij niet dat de koningin vandaag in zijn straat zou 
zijn. “Dag mevrouw, weledele excellentie, 
hoge eminentie, edelachtbare, ik bedoel 
hoogheid” De koningin lacht: “Zegt u maar 
gewoon mevrouw.” Voor het raam heeft ze 
prachtige plastic ringen gezien. Meneer van 
der Zooi vertelt dat zo’n ring loskomt van een dop, 
als	je	een	fles	frisdrank	opent.	De	koningin	opent	zelf	
nooit	een	fles	fris	en	is	verrast.	“Wat	origineel,	het	lijken	
wel sieraden.” Meneer van der Zooi glundert: “Dat zijn 
het ook mevrouw.” Enthousiast vertelt hij over zijn andere 
verzamelingen. Hij geeft de koningin de twee plastic 
ringen cadeau. Eén voor haarzelf en één voor haar man, 
de koning. 

In het paleis verrast de koningin haar man. Maar hij wordt 
woedend. “Wat is dit? Dit is afval!” De koningin vertelt 
over de winkel van Meneer van der Zooi. Nog voordat ze 
kan zeggen dat de ringen een cadeautje zijn, vertrekt de 
koning op hoge poten, eh… koninklijke benen, naar de 
winkel. “Wat heeft dit te betekenen?” roept de Koning 
terwijl	hij	op	Meneer	van	der	Zooi	afloopt.	De	koning	
laat de ringen zien. Meneer van der Zooi kijkt naar de 
boze koning en durft niets meer te zeggen. Ondertussen 
kijkt de koning rond. “Waarom ligt hier zoveel rotzooi?” 
vraagt hij. Nu gaat de koning te ver. Meneer van der Zooi 
antwoordt: “Dit is mijn winkel en als het u niet bevalt staat 
het u vrij om te gaan.” De koning voelt zich beledigd en 
roept “Dit is geen winkel, dit is een puinzooi! U vervuilt 
mijn land. Uw winkel moet direct worden schoongemaakt 
en dicht!” Op hoge…  koninklijke benen loopt de koning 
terug naar zijn paleis. Trots zegt hij tegen zijn vrouw: 
“Opgeruimd staat netjes, die zogenaamde winkel is 
dicht.” De koningin schrikt, zij vond het juist zo’n leuke 
winkel met allemaal dingen die zij nooit had gezien. 
Meneer van der Zooi had haar verteld over zijn frietbak-
lampenkappen en kettingen van plastic rietjes. Ze vond 
zijn ontwerpen prachtig. Zonde dat die winkel nu dicht 
moet. Daarnaast vindt ze het zielig voor die lieve meneer 
in de winkel. Ze bedenkt een plan. Haar man moet zijn 
besluit terugdraaien!

 Stiekem gaat de koningin terug naar de winkel. Meneer 
van der Zooi is zijn verzameling al aan het opruimen. “Ho 
stop, ik ga u helpen!” zegt de koningin. Ze legt haar plan 
uit. Op het verdrietige gezicht van Meneer van der Zooi 
verschijnt een glimlach. Wekenlang werken ze in het 
geheim aan hun plannetje. De koningin gaat daarvoor 
zelfs afval verzamelen in de buurt, met een grote 
zonnebril op. Na drie weken verzamelen en bouwen is het 
plan eindelijk klaar. Precies op tijd, het is  Koningsdag. 

De koningin trekt haar nieuwste jurk aan en 
loopt de hele dag trots naast haar man. 
En raad maar eens in wat voor jurk! Hij is 
zo druk met handjes geven, dat hij niet 
ziet dat zijn vrouw er wel heel bijzonder 
bij loopt. De volgende dag staan de 

kranten er vol van. Op internet is de jurk 
hot topic. Iedereen wil weten waar deze 

bijzondere jurk vandaan komt. De koning 
hoort hiervan en vraagt het aan zijn vrouw. Zij antwoordt 
dat hij de ontwerper na het avondeten gaat ontmoeten. 
De koning eet die avond extra snel, hij is zo benieuwd. 
Na het eten gaan de deuren van de kamer open. Maar 
wie staat daar? De meneer van die vieze winkel! De 
koning	valt	bijna	flauw.	De	koningin	vertelt	over	de	jurk:	
“Als je goed had gekeken, had je gezien waar de jurk van 
gemaakt was.” Trots somt Meneer van der Zooi alles op: 
“Plastic zakken, mandarijn-netjes, plastic doppen én 
frietvorkjes.” “Alles is natuurlijk wel eerst afgewassen” 
voegt hij toe. 

De koning moet toegeven dat het wel erg origineel was 
om van dit alles een jurk te maken. De koningin kijkt de 
koning streng aan: “Wat jammer dat de winkel van deze 
meneer nu dicht is.” Verlegen kijkt de koning naar de 
grond. Hij mompelt zacht: “De winkel mag weer open.” 
Meneer van der Zooi springt een gat in de lucht. De 
volgende dag opent Meneer van der Zooi zijn winkel. Er 
staat een lange rij voor zijn deur. Want wie wil er nou niet 
schitteren in een Louis Proppon of een Coco Frummel?

Tekst: Michel Hormes
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LEVEN ALS 
EEN KONING
Hoe zou het zijn om de koning of koningin uit het 
verhaal te zijn? 

Verander deze week helemaal in een koning of 
koningin. Hoe eet een koning(in), hoe praat een 
koning(in) en hoe loopt een koning(in)? Hoe trekt de 
koning(in) een pyjama aan en hoe gaat een koning(in) 
eigenlijk naar de w.c.? 

Hoe komt het toch dat die koning(in) zo deftig praat? 
Sommige mensen zeggen dat het komt doordat hij 
een aardappel heeft ingeslikt. Is dat echt zo? Probeer 
zelf eens deftig te praten. Hoe klinkt dat? Verandert 
je gezicht? Je houding? Veel plezier!

HOGE STATUS   LAGE STATUS
Benodigdheden: minimaal 3 spelers en plastic bekers. 
Rollen: 1 speler is meneer van der Zooi, 1 speler is de 
koning en 1 speler de lakei. Bij meer dan 3 spelers krijg je 
meer lakeien. 
Opstelling: De koning gaat links op de speelvloer staan, 
de lakei(en) ernaast en als laatste Meneer van der 
Zooi. De koning heeft de hoogste status, Meneer van 
der Zooi de laagste, de lakei zit daar tussenin. Bij meer 
spelers: de lakei die het dichtst bij de koning staat is het 
belangrijkst, de lakei die het dichtst bij Meneer van der 
Zooi staat, het minst belangrijk. 

Het spel: Alledrie de personages houden 
hun beker recht voor zich. Iedereen mag om beurten de 
beker uit de handen van degene naast zich slaan. MAAR, 
degene met de hoogste status is de baas! Als je de baas 
bent mag je eisen dat het bekertje wordt opgeraapt. Wat 
een macht. Maar ben je wel de machtigste of staat er 
nog iemand naast je, dichterbij de koning? 
Lachen gegarandeerd! 
TIP: Zorg dat iemand meekijkt en wissel eens van plaats. 
Leuk om te laten zien in de klas of thuis na het eten!

SCHRIJVER 
IN DE DOP 
Heb je het verhaal van Meneer van der Zooi gelezen? 
Hoe kan het verhaal verder gaan? Schrijf het op.

Check www.donshuis.nl voor een video met uitleg.

“................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.............................................................
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
..........................................................
.........................................................”
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SUPERHELDEN ACTIEPLAN

Zoek eens uit of het afval thuis of op school goed 
wordt gescheiden. De meest uitgebreide afvalscheiding 
is nu: PMD, papier, GFT en restafval. Wat doen jullie al? 

Stop met het gebruik van plastic tassen. Je kunt als je 
naar de winkel gaat natuurlijk gewoon een mooie tas van 
huis meenemen.

Maak een cape van een vuilniszak en trek hem aan. 
Vind anderen die ook superheldwaardig zijn. Gelukt? 
Hup, naar buiten en afval verzamelen! Dat hoort toch 
niet in de natuur?! TIP:  je kunt mooie dingen bewaren 
voor de ‘rommel dat bestaat niet’-opdracht.

Papiergebruik. Dat gebeurt echt heel veel op school. 
Sta eens stil in de klas bij de vraag: ‘wat als er geen 
papier gebruikt mocht worden?’ en verzin creatieve 
oplossingen!

Word de held van de klas en organiseer samen 
met je meester of juf een recycle-week. Een week 

waarin jullie vanalles gaan doen en leren om de aarde 
te behouden. Leuk als je het laat weten via onze social 
media als dit lukt!

O ja, koop ff een tesla voor je ouders! 
   Geintje, natuurlijk.

Onze Aarde heeft jou nodig! Er zijn zoveel kleine stappen die we kunnen nemen voor een beter milieu! Lees 
onderstaande tips en maak jouw eigen ‘SUPERHELDEN ACTIEPLAN”

Vul in: ‘Hoe 
“….........”  water 

in het glas, hoe 
“…...................”. 

de toon’

HET DRANK-
ORGEL!

Maak je vinger een beetje nat en wrijf over 
de rand van het wijnglas. Of tik zachtjes met 
met	iets	tegen	een	fles	of	vaas.	Krijg	je	een	
toon? 

Doe er nu verschillende hoeveelheden 
water in, zo maak je verschillende 
toonhoogtes. Maak nu een compositie 
met je eigen gemaakte DRANKORGEL! Volg 
hiervoor de stappen van WORD EEN ECHTE 
VUILNISBACH! (Pagina 7 en 8). 

PROOST!

Ga	op	zoek	naar	wijnglazen,	glazen	flessen	of	
vazen. Kijk je ouders heel lief aan en beloof 
dat niks kapot zal gaan. Gelukt? Mooi!
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Mooi Zooi
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Wat zou je willen verkopen in je eigen winkel? 
Teken dit in de kast en op de planken. Knip de 
toonbank uit en plak deze ook in de winkel.  

Waar ruikt jouw winkel naar? 
  “..............................................................”

Naam Winkel:
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Teken je eigen winkel en knip het uit. 
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LEKKER DANSEN

Ik heb de wekker uitgezet, ik kom lekker uit m’n bed
Doe m’n nieuwe schoenen aan en heb een petje opgezet
Ik moet eigenlijk naar school maar heb geen trek in dat 
gezwets 
want ik wil geen woordjes leren ik wil liever lekker gek

M’n moeder zegt dat ik vandaag wel braaf moet leren
Ik kijk d’r heel lief aan en zeg ‘ ik ga het echt proberen’
Diep van binnen weet ik, ik ga later niet studeren
Nee ik wil alleen maar dansen, maakt niet uit wat ze 
beweren

Dus ik ga lekker op de tafel staan
De juf die zegt dat ik moet zitten en ze staart me aan
Ze roept ‘ geen kind op deze school heeft ooit zo raar 
gedaan’
Maar ik hoor het niet wil lekker uit m’n plaatje gaan

Het maakt niet uit wat je gaat zeggen, want alleen maar 
dansen
Het maakt niet uit wie je gaat bellen, want ik wil alleen 
maar dansen
M’n pappa en mamma praten met de juf
Maar ik wil alleen maar dansen, ik wil alleen maar 
dansen
Ik wil alleen maar dansen school is suf

Yaw, en in de pauze doe dansjes op het plein 
Zie de meester naar me kijken en denk ‘wat een 
chacherijn’ 
Wat	als	iedereen	zou	dansen	op	muziek,	wat	is	dat	fijn
Nooit meer ruzie en verdriet maar met z’n allen lekker vrij
Ma zou dansen op d’r werk, pa zou dansen in de keuken
En de juffen en meesters vinden dansen toch ook leuker 
Dan al die saaie rekenboeken en geschiedenisles
Nu heeft iedereen stress, omdat niemand beseft
Dat je soms lekker teveel moet schudden met je billen 
enzo
In	een	chillere	flow	dan	dat	gedril	hier	op	school,	
dus ik ga lekker op de tafel staan en laat me gaan, ik zet 
een lekker plaatje aan

Het maakt niet uit wat je gaat zeggen, want alleen maar 
dansen
Het maakt niet uit wie je gaat bellen, want ik wil alleen 
maar dansen
M’n pappa en mamma praten met de juf
Maar ik wil alleen maar dansen, ik wil alleen maar 
dansen
Ik wil alleen maar dansen school is suf (3x)

Kan jij ‘m al meezingen? Check www.donshuis.nl en klik op DONS Magazine.

TEKST & IDEE
Jelle Zijlstra
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WELKE DANSER BEN JIJ?

START
Kun je dansen?

Kun je echt 
niet dansen?

Nee

Dans je wel eens 
alleen thuis voor 

de spiegel?

RAP-OPDRACHT

Begin hieronder bij start en volg je antwoord naar jouw danstype!

Rappen lijkt heel moeilijk, maar iedereen kan het leren. De laatste woorden van de zinnen rijmen vaak. 
Onderstreep ze maar eens in de songtekst. 

Gedaan? Hieronder kan je zelf een couplet maken. Verzin woorden die op elkaar rijmen. Zet ze vooraan op de “.....” 
Bedenk daarna de bijpassende zin dat eindigt met dat woord. 
Lukt het je ook om er een soort verhaaltje in te vertellen? Dan ben je wel heel rap!

“…………………………”               “………...………………….....…...………………………………………………....………………..”

“…………………………”               “………...………………….....…...………………………………………………....………………..”

“…………………………”               “………...………………….....…...………………………………………………....………………..”

“…………………………”               “………...………………….....…...………………………………………………....………………..”

Als anderen 
dansen ga 

je dan liever 
kijken?

Hou je 
meer van 
sporten?

 Dacht ik al, vind je 
het stiekem 

ook wel leuk?

Dus toch wel 
dansen! Hou je van 

muziek?

Dansen wat is dat? 
Jij bent gewoon niet thuis 
in het dansen. Geeft niks, 

neem een snoepje

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Rijmwoord             Zinnen

SPOOK    IK KAN DANSEN ALS EEN SPOOK
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Guess what?
Schrijf onder elk plaatje de juiste dansstijl. Kies uit: Hiphop, Flamenco, Lindy Hop, Ballet.

“..................................”                       “..................................”                “..................................”       “..............................”

Zit jij ook op dansen? Of lijkt het je leuk om een dans te leren? Schrijf op welke: “...................................................”

Dans je elke week? DANCING KING/QUEEN
 Jij danst het liefst de hele dag, 

was er maar overal muziek!

 VOETJES VAN DE VLOER-type
Zodra je muziek hoort gaan je 

voeten al meedoen op de beat. 
Jij kan prima dansen

Samen dansen 
is leuk om te 

doen!

Samen kijken wel!

LEKKER KIJKEN 
Waarom zelf meedoen als je lekker 
kan kijken? Dans is prachtig, zolang 

je het niet zelf hoeft te doen.

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja
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Wist je 
dat...

Politieagenten uit West-
Roemenië balletles krijgen 
om ze eleganter te 
laten bewegen 
als ze het verkeer 
moeten leiden. 

Mensen die dansen gelukkiger 
zijn dan mensen die nooit 
dansen. Ook als ze niet heel 
vaak dansen. 

Dansen goed is voor je 
hersens. Je gaat er beter van 
leren en je onthoudt ook beter. 
Dat is onderzocht: mensen die 
dansen, vergeten minder! 

Door te dansen je makkelijk 
nieuwe culturen leert 
kennen. Uit welk land een 
bepaalde dans komt, en 
welke muziek erbij hoort.

In Egypte 
buikdanseressen hun 
navel moeten bedekken als 
ze een optreden geven. Een 
navel is natuurlijk ook wel heel 
bloot.

Het in Zweden verboden is om zonder vergunning in het openbaar te 
dansen? En ja, dan moet je ook denken aan het bewegen van je voeten 
op het ritme van de muziek. Stel je voor dat de politie uit 
West-Roemenië langskomt voor een werkbezoek!
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LET’S DANCE! 
Wie maakt het vetste feestje? Smeek je vader of moeder, juf of meester om een DANS-
feest te mogen organiseren. Het wordt vast heeeeeel leerzaam! (gebruik desnoods je 
grootste puppy-oogjes!) Gelukt? Mooi. Er zijn verschillende groepjes nodig. 

De regelaars: Jullie zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Jullie denken na en hebben 
goede vragen aan de elkaar en aan de volwassenen. Hebben de dansgroepen ruimte om te 
oefenen? Wanneer is het feest? Maken we een poster? Hebben we een uitnodiging nodig? 
De DJ’s: Jullie rol is ontzettend VET! Jullie verzorgen de muziek! Dus, regel een muziekinstallatie. Maak een 
AFSPEELLIJST met een papier of in een telefoon, houd rekening met de verschillende muziek en dansstijlen! Houd 
nauw contact met de dansgroepen, want hun muziek moet er sowieso bij!
De dansers: Jullie studeren in groepen een dans in. Maar, de opdracht is om zoveel mogelijk verschillende 
dansstijlen te laten zien. Dus, als 1 groepje breakdance doet, gaat een ander groepje iets anders verzinnen. Stem je 
muziek af met de DJ’s!
De aankleedgroep: Vind de geschikte ruimte voor het feest en zorg voor de aankleding en gezelligheid. Drankjes, 
chips, verkleedspullen, noem het maar op. Dit wordt dankzij jullie het feest van de eeuw! 
Tip:hang doeken op, dat kleed altijd mooi aan!

NERDENDANS
Ze zeggen dat nerds niet kunnen dansen. Maar vergis je 
niet, bij dansen mag je de tel niet kwijt raken. Los op:

‘Wist 
je dat de 

uitkomst van de 
laatste som tevens de 

maximale snelheid 
op een woonerf 

is?’

DOBBEL-
STENEN DANS!

Neem 6 woorden uit de tekst van het lied ‘lekker 
dansen’ en geef ze een nummer. Bijvoorbeeld: 1. 
chillere, 2. dansen, 3. papa, 4. gedril, 5. wekker, 6. 
dansen.

Bedenk bij elk woord een beweging die je daarbij 
vindt passen.  

Gooi 6x met een dobbelsteen en schrijf het op. Je 
hebt bijvoorbeeld: 4,1,5,2,3,6. In deze volgorde plak 
je de bewegingen nu aan elkaar. Nu heb je een ‘nieuw’ 
stukje dans!

Tip: Doe het met een vriend of vriendin. Neem 
allebei andere woorden en maak je eigen stukje 
dans. Gooi om de beurt met de dobbelsteen en 
plak de bewegingen aan elkaar. Bijv. jij gooit 1, dan 
is dit jouw eerste beweging. De ander gooit drie, 
dan komt deze beweging na jouw eerste beweging. 

(delen door)

We gaan een dans maken met behulp van een 
dobbelsteen!
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OUDJES 
DANS!
Grote mensen zijn vroeger ook jong geweest. 
Vroeger was muziek anders en dansten de 
mensen ook anders. Stel onderstaande vragen 
aan de eerste de beste volwassene (misschien 
gewoon je vader of moeder ofzo) en bouw een 
feestje in de woonkamer!

Maak een vet dansfilmpje (met Tiktok?!) en mail naar info@donshuis.nl 
De leukste inzendingen verdienen een prijs.

Volledige naam:  “ ......................

.................................................

.............................................”

Lievelingsmuziek vroeger: “ ........

.................................................

.................................................

................................................”

Hoe luisterde je hiernaar? 

Zet een kruis bij de tekening.

Hield je van dansen?

“ .....................................

.......................................

...................................”

Waar ging je dansen?

“ ........................................

..........................................

........................................”

Welke dans vond je het leukste?  

“ ...............................................

..................................................

................................................” 

 Kun je het mij leren?

Kon je goed dansen? 

 “ .......................................................”

Wat voor kleren hadden jullie aan?

“ .........................................................

..................................”

Maak 
samen 
een dans
filmpje!

WIN FANTASTISCHE PRIJZEN!!!

Heb je ooit op dansles 

gezeten?  “ .........................

.......................................”

Was dat eigenlijk wel nodig?

“ ....................................

.....................................”
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GEBARENDANS
Als je niet kunt horen dan is er gelukkig gebarentaal. Wij gaan een stapje 
verder en maken er een dans van! Volg de stappen en veel plezier!

Leer je naam te gebaren 

 Maak de gebaren nu in plaats van met je handen met je lichaam. 
Maak je geen zorgen, alles is goed! 

Verbind de bewegingen aan elkaar. Je kunt ze na elkaar doen maar je 
mag ook een draai, sprong of rol tussen plakken. 

Probeer ze uit op het liedje ‘Lekker Dansen!’ en steel de show!

Er zijn veel overeenkomsten tussen muziek en sport. Bij allebei werk je met je lichaam en voor beide moet je 
trainen om er beter in te worden. In veel sporten wordt ook muziek gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan ritmische 
gymnastiek en synchroonzwemmen. 

SPORT EN DANS

GELUID IN GYMZAAL
In de gymzaal is van alles te vinden waar je geluid mee 
kunt maken. Wat voor geluid maakt een stuiterende 
bal? Een zwiepend springtouw, of trommelen op 
banken? 

Iedereen krijgt een bal. Het stuiteren van de bal 
maakt geluid, maar ook het vastpakken. Bijvoorbeeld: 
stuit, stuit, pak. Gebruik het We will rock you 
(Queen)/ DONS-beginlied als ritme.

YELL MAKEN
Veel teams hebben een eigen ‘YELL’. Dit is een soort 
korte rap waar je energie van krijgt. Schrijf hier je 
eigen Yell en denk daarbij aan de volgende dingen: 
kort, ritme, toffe beweging/dans erbij. Als het goed is 
maakt het je blij en geeft het energie!

Tip: maak gebruik van ‘vraag en antwoord’ -> een 
leider roept iets en de anderen antwoorden. 

Groep 1:  Stuit – stuit - pak                   Stuit – stuit - pak 

Groep 2:           Stuit – stuit - pak                      Stuit – stuit - pak   
  

‘Yell, 
yell, yell, 

iets verzinnen 
kan ik wel!
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Tijger in een 
poezenpak
Een leeuw op de savanne
Die zocht een leuke meid
Maar de één deed of ze ziek was
En de ander had geen tijd

Hij was alleen en chagrijnig
En brulde van verdriet
Ja de koning van de jungle 
Die had z’n dagje niet

Dus hij ging weg uit die ellende 
De wijde wereld in
Hij zag een huis vol mensen
En wilde ook zo’n gezin

Op het moment dat hij dat wenste
Werd hij heel erg blij
Want ineens was daar een poesje
En dit is wat ze zei

Ik ben een tijger 
In een poezenpak (2x)
Het lijkt een beetje raar en het zit een beetje strak
Ik ben een tijger in een poezenpak!

Ja onze leeuw die viel in katzwijm
Had dit nog nooit gezien
Het formaat was onvoldoende
Maar haar uiterlijk een 10

Toch bleef ze onbereikbaar
Daar op die vensterbank
En haar stem bleef hij maar horen
Die zoetgevooisde klank

Ik ben een tijger 
In een poezenpak (2x)
Het lijkt een beetje raar en het zit een beetje strak
Ik ben een tijger in een poezenpak!

Waar gaat dit liedje volgens jou over?

“...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................”

Het is misschien een beetje spannend om te vertellen, maar: ben jij wel eens verliefd 
geweest?  “..........................................................................................................”

TEKST & IDEE

Check www.donshuis.nl en kijk bij ‘magazine’.

 Berend Jan van Zwieten
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DOOLHOF

Welk ander dier zou jij 
wel eens willen zijn?
“.............................”

ZOEK DE VERSCHILLEN

O nee, tijger is zijn poezenpak 
kwijtgeraakt!

Help jij de tijger aan 
zijn poezenpak? Zoek de juiste 
weg in het doolhof. 

Zie jij de 7 verschillen in onderstaande afbeeldingen?
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‘Ik doe me 
eigenlijk nooit 

anders voor dan 
ik ben!’ 

Cadavre 
exquise
Speel dit maffe tekenspel met z’n tweetjes. Je 
krijgt	de	gekste	monsters	en	figuren!

Vouw een papier zodat je 4 vlakken onder 
elkaar krijgt als je het uitvouwt. Je tekent 
omstebeurten in een vakje, maar zonder dat de 
ander het ziet! Teken een klein stukje door op 
het andere vakje zodat de volgende weet waar 
die moet beginnen

Op het bovenste deel komt het hoofd, 
daaronder de romp, dan de benen en tot slot 
de voeten. Kijk maar naar de afbeelding.
Als je niet ziet wat de ander tekent zien jullie 
het rare kunstwerk pas op het eind, lachen 
gegarandeerd!

TIP: Teken gekke dingen, dat is lachen. 
Bijvoorbeeld een helm, snot uit je neus, een 
stel raketlaarsen of een te klein t-shirt!

Het Vreemde 
Beeldenmuseum 
Dit spel lijkt op Anne Maria 
Koekoek! We spelen een museum 
met allemaal hele rare, levende 
standbeelden. Wat dacht je van 
een giraffe met varkenspoten, een 
paard met vleugels, een eend met 
konijnenoren of natuurlijk een tijger 
in een poezenpak. In dit museum 
komen ‘s nachts alle standbeelden 
tot leven. Ze dolen dan vrolijk door 
de gangen van het museum. Maar 
pas op voor de nachtbewaker! 

Verzin je (fantasie-)dieren combinatie en denk na over hoe dit dier 
beweegt. Bijv: een eend met konijnenoren waggelt op zijn pootjes als een 
eend, maar snuffelt om zich heen als een konijn en maakt af een toe een 
huppeltje.

Zet een leuk muziekje op en oefen hoe jouw dier beweegt.
Kies nu de nachtbewaker, geen nood, je kan natuurlijk van rol 

wisselen. Alle standbeelden gaan doodstil klaarstaan in de museumzaal, 
in de houding van het eigen gekozen dier.

De nachtbewaker loopt langzaam langs de standbeelden. Wanneer 
deze niet kijkt, kunnen de standbeelden door de zaal bewegen. Ziet de 
nachtbewaker het beeld wel bewegen? Ontslagen!

Tip: Zet spannende filmmuziek op, dat werkt goed.

WHO’S 
THE MAN
Benodigdheden: teams van 2 tot 4 spelers, een scheids 
en een timer (bijvoorbeeld op een telefoon).

Maak teams van 2 tot 4 spelers en verzin een teamnaam. 
Iedere speler schrijft op aparte briefjes een dier. Je hebt 
in totaal ongeveer 16 nodig. De scheids checkt of er 
genoeg kaartjes zijn en of er niks dubbel staat. Vouw de 
briefjes op en verzamel ze in een bakje. Je speelt 1 minuut 
en dan is het andere team weer aan de beurt, net zo lang 
totdat alle briefjes geraden zijn. 

 Kies per team een uitbeelder. De uitbeelder gaat 
voor z’n eigen team de dieren uitbeelden. Scoor zoveel 
mogelijk in 1 minuut, wissel daarna van team.
Regels: je mag het dier niet noemen of met geluid nadoen. 
Doe je het wel dan is je beurt voorbij. 

Doe alle kaarten weer terug in de bak. Doe hetzelfde 
maar dit keer mag je maar 1 woord gebruiken om het 
kaartje te omschrijven.

Bij deze laatste ronde is het stil...je mag namelijk 
alleen maar uitbeelden! Wederom 1 minuut en dan 
wisselen. De scheids houdt de tussenstand bij. 
Uitbreiding: Moeilijker maken? Je kunt ook bekende 
personen doen i.p.v. dieren. Dan mag je geen delen 
van die naam, vertalingen ervan of woorden met een 
hoofdletter gebruiken! 

24.   DONS Magazine

1

2

3

1

3

1

2

2

4



de liefdesbrief
Liefde gaat niet alleen maar over verliefd zijn. 
Maar het mag natuurlijk wel...

Wie zou jij willen schrijven? Wie vind je lief? Gebruik deze brief om 
je liefde te tonen. Laat hem lezen of knip hem uit. Veel succes!

Lieve     “.....................................................”

Ik wilde je vertellen dat ik “............................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................”

Het leukste wat we samen deden was “..........................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................”

Ik hoop dat “................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................”

Ik wens je “...................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................”

Liefs    “.....................................................”
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DIEREN 
Geluiden

Weet jij welk dier er bij welk 
geluid hoort? Trek de lijntjes!

Fluiten

Ratelen

Tjirpen

Zingen

Fluiten

Trompetteren

Balken

Brullen

Hinniken

Grommen

Welke dierengeluiden kun jij nadoen?

“................................................................................................”

VOUW 
EEN 
TIJGER 
Vouw een tijger van papier. Pak een 
vierkant papier met 1 gekleurde kant. 
Volg de vouwinstructie.

TIP: Geef de tijger een mond, strepen 
en ogen met een stift.
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Waarom heeft een leeuw of poes 
kussentjes onder de poten?

EIND
QUIZ 1.

“................................................”

Plastic wordt ingezameld 
als afval en er wordt 
bijvoorbeeld weer gebruikt 
voor een balpen. Is dit: 
re-, down- of upcyling?

“.....................................”

4.

Hoe zwaar wordt een 
leeuw gemiddeld?
A:  50-100 kg
B: 100-150kg
C: 150-250kg

3.

Hoeveel tenen heeft een 
poes of leeuw?

“.................................”

5.

Welke vechtsport is 
eigenlijk een dans?
A: Kung-fu
B: Capoeira
C: Aikido

2.
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Voor wie had Meneer van der Zooi 
een jurk gemaakt?

“.................................................”

8.

Om welke dans staat 
Nederland bekend?

“................................”

7.

Welke dansstijl komt 
oorspronkelijk uit Spanje?
A: Tango
B: Flamenco
C: Hiphop

6.

Wie van de volgende artiesten is 
bekend vanwege z’n dansmoves?
A: Nielson
B: Dance Monkey
C: Michael Jackson

9.

Welk dier kan zich het beste vermommen? 
(in ieder geval beter dan Gerrie Plaksnor)
A: Octopus
B: Kameleon
C: Paradijsvogel

10.
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ALLES IS MUZIEK!
De liedjes van de DONS-band zijn de basis van dit doe-magazine geweest. Elk liedje had zo z’n eigen thema 
en daar valt veel uit te halen. Je kunt met liedjes iets vertellen, iets overbrengen. 

Als jij een mooi lied zou schrijven, waar wil je dat het over gaat? Schrijf hieronder alvast een paar mooie 
zinnen op

“....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................”

En als je dan echt even weg mag dromen, hoe zou een optreden van jou eruit zien? 
Teken het hieronder.
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Meneer van der Zooi
ROUTESPEL (pag. 5). Het antwoord is: A
KRUISWOORD (pag. 6). Het antwoord is: Rotzooi

Lekker dansen
GUESS WHAT (pag. 16): HipHop, Lindy Hop, Flamenco, 
Ballet. 
NERDEN DANS (pag. 18): Flamenco danser: 5, 
Balletdanser: 15,Hiphop danser: 20,Lindy Hop danser: 
10, Laatste som: 15. 

Tijger in een poezenpak
ZOEK DE VERSCHILLEN (pag. 23): bloem, vogel, 
tijgeroog, staart, hartje weg, hartje erbij, gras. 

DIERENGELUIDEN (pag. 26). Het antwoord is: 
Beer = Grommen, Krekel = Tjirpen, Paard = Hinniken , 
Olifant = Trompeteren, Tijger = Brullen, Ratelslang = 
ratelen,	Ezel	=	Balken,	Walvis	=	Zingen,	Vogel	=	fluiten.
EINDQUIZ (pag. 27 en 28): Antwoord 1: Dat loopt lekker 
en bovendien kan hij daarmee zweten. Antwoord 2: B. 
Antwoord 3. C. Antwoord 4: Recycling. Antwoord 5: 
4 met nog een 5e hoger op de poot, de ‘wolfsklauw’. 
Antwoord 6: B. Antwoord 7: Klompendans. Antwoord 
8: De koningin. Antwoord 9: C. Antwoord 10: A, hij 
verandert zelfs van vorm!

ANTWOORDEN

Een optreden van de DONS Band is een concert vol verkleedpartijen, feestelijkheden en diverse muzikale stijlen 
voor zowel kleine als grote mensen! De thema’s van de liedjes worden aangereikt door kinderen en uitgevoerd door 
docenten van DONS. 

Liedjes als ‘LEGO’, ‘Tijger in een poezenpak’, ‘Normale Pappa en Mamma’, ‘Poep onder mijn schoen’, ‘Binnenste 
Buiten’, ‘Ik ben een Ninja’ en ‘Limonade’ komen uit het creatieve brein van tientallen muzikale DONS-ers en zijn 
inmiddels grote hits op en om meerdere schoolpleinen.

De band verschijnt in verschillende gedaantes en is te boeken voor de basisschool. We bieden 3 varianten: full 
show, trio of drive-in. Voor elke situatie of locatie maakt onze DONS Band er een knallend feestje van!

Info & boekingen via info@donshuis.nl

Zin in een feestje?    Zing en swing mee met de DONS band!
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