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Knutselclub groot en klein Talent 
 

Welkom bij de knutselclub van Talent.  

De knutselclub is onderdeel van het zorgaanbod van de Groepsbegeleiding Jeugd. 

De knutselclub zorgt ervoor dat Talenten in een veilige en gestructureerde omgeving aan hun 
creatieve (groeps)doelen kunnen werken. Iedereen zal hier aan zijn eigen knutselproject werken in 
een ontspannen sfeer waarin plezier en oplossingsgericht boven aan staan. De knutselclub heeft de 
beschikking over een geweldige knutselruimte die helemaal is ingericht voor creatieve uitingen en 
expressie.  

Binnen de clubjes van de groepsbegeleiding van Talent wordt er gewerkt aan verschillende 
doelen. Deze doelen zijn voor elk Talent anders en wordt in het plan van aanpak beschreven.  

Doelen waar aan gewerkt wordt tijdens een knutselclub zijn bijvoorbeeld: 
– Bevorderen van de creativiteit 
– Ontwikkelen van de fijne motoriek 
– Contact maken binnen een veilige context 
 
Om te werken aan deze doelen zetten wij middelen in, bij de knutselclub is dit o.a. knutselen, 

complimenteren, verantwoordelijkheden geven en het bieden van structuur etc.  

Wekelijks worden er door de begeleiders uitdagende, leuke en leerzame knutselactiviteiten 

voorbereid. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste begeleiding. 

De hoofdlocatie van Groepsbegeleiding Jeugd Gronsveld is gelegen op Kampweg 37B, 6247 AR, 

Gronsveld. Bij deze locatie heeft de knutselclub een vast lokaal, waar samen met de Talenten wordt 

geknutseld en gegeten. Om 18:30 vertrekt het vervoer vanuit Gronsveld naar het terugbreng adres.  

Telefoonnummer van het secretariaat is 043-4083063, voor informatie, aan,- of afmelden. 
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Dagprogramma 
 

16.00 uur 

 

Aankomst Talenten, Omkleden 

Fruit eten 

16.15 uur 

 

Dagbespreking 

16.30 uur 

 

Start Knutselactiviteit  

17.30  uur 

 

Opruimen  

17.45 uur 

 

Avondeten 

18.15 uur 

 

Dagafsluiting 

18.25 uur 

 

Naar huis met de taxi busjes 

 

 

 

Bij de knutselclub hebben we twee verschillende groepjes: 

Klein: 

In dit groepje zitten de jongere Talenten, waarbij plezier voorop staat.  

Groot: 

In dit groepje zitten de oudere Talenten, waar het aangaan en onderhouden van sociale contacten 

voorop staat.  Dit laten we terugkomen in de knutselactiviteiten. 
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Even voorstellen… 

Ik ben Anne van de Berg. Ik ben sinds juli 2017 werkzaam bij de 

groepsbegeleiding van Talent.  Mijn passie ligt bij het werken met 

kinderen. Daarnaast ben ik graag creatief bezig. Dat dit in combinatie 

kan met het werken met kinderen, maakt de knutselclub tot een 

passend clubje voor mij.  Ik vind het belangrijk dat kinderen op een 

plezierige manier kunnen leren. Bij de knutselclub is er ruimte voor een 

ongedwongen manier van leren aan de hand van leuke en uitdagende 

knutselwerkjes. Dit spreekt mij erg aan. Voor het maken van de 

knutselwerkjes wordt de fantasie van de kinderen gestimuleerd, 

waardoor zij leren om zelf met ideeën te komen en deze te realiseren.  

E-mail:  Anne.van.de.Berg@talentonline.nl  

Tel: 06-40579818 

 

Mijn naam is Kim Curfs  en ik ben al bijna 3 jaar  de begeleidster van de 

 kleine knutselclub. Zelf vind ik het leuk om thuis dingen te 

maken/knutselen en het daardoor gezelliger in huis te maken. Ik vind 

het leuk om te zien hoe de Talenten hun fantasie en creativiteit laten 

zien tijdens de knutselactiviteiten en hoe ze iedere keer weer een leuke 

eigen creatie maken van hun knutselwerkje. Daarbij vind ik het ook 

belangrijk dat de Talenten met plezier naar de knutselclub komen en 

doormiddel van complimentjes en positieve input de Talenten op hun 

eigen manier te zien groeien en ontwikkelen op een voor hun leuke en 

speelse manier.  

 

Email: kim.curfs@talentonline.nl  

Tel: 06-31963997 

 

Ik ben Lisanne De Bie 23 jaar oud. Ik werk sinds Mei 2017 bij de 

groepsbegeleiding van TALENT.  Zelf ben ik graag creatief bezig en vind 

knutselen daarom ook erg leuk om te doen. Ik vind het leuk dat de 

kinderen bij knutselclub op een creatieve manier kunnen werken aan 

persoonlijke doelen. Zo is het leuk om te zien dat kinderen bij de 

knutselclub hun eigen creatieve idee kunnen uiten en een echt 

persoonlijk knutselwerkje kunnen maken.  

Bij de knutselclub wordt er hard gewerkt aan verschillende 

knutselwerkjes maar er is ook tijd voor een hoop gezelligheid.  

 
Email : Lisanne.de.bie@talentonline.nl 
Tel : 06-40795622 
 

mailto:Anne.van.de.Berg@talentonline.nl
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Programma maart tot de zomervakantie 2018 
 

Maart 2018 Week  Datum Activiteit  

 11 Dinsdag: 

13-3-2018 

Paasknutselen 

 

 12 Dinsdag: 
20-03-2018 
 

Paasknutselen 

 13 Dinsdag: 
27-03-2018 
 

Paasknutselen 

 
 
 

April 2018 Week  Datum Activiteit  

 14 Dinsdag:  
03-04-2018 

Knutselen in thema lente 
 
 

 15 Dinsdag: 
10-04-2018 
 

Knutselen in thema lente 

 16 Dinsdag:  
17-04-2018 
 

Knutselen in thema lente 

 17 Dinsdag: 
24-04-2018 
 

Koningsdag Knutselen 

 
Mei 2018 Week  Datum Activiteit  

 18 Dinsdag:  
01-05-2018 
 

Geen knutselen wegens 
vakantie 

 19 Dinsdag: 
08-05-2018 
 

Geen knutselen wegens 
vakantie 

 20 Dinsdag: 
15-05-2018 
 

Collage maken 

 21 Dinsdag:  
22-05-2018 
 

Vogelhuisje maken 
 

 22 Dinsdag: 
29-05-2018 
 

Vogelhuisje maken 
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Juni en Juli 2018 Week  Datum Activiteit  

 23 Dinsdag: 
05-06-2018 

Dromenvanger maken 

 24 Dinsdag: 
12-06-2018 
 

Dromenvanger maken 

 25 Dinsdag: 
19-06-2018 

Knutselen in thema 
zomer 
 

 26 Dinsdag: 
26-06-2018 

Knutselen in thema 
zomer 
 

 27 Dinsdag: 
03-7-2018 

Knutselen in thema 
zomer 
 

 


