
 

 

Programmaboekje Middengroep 3 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de coördinator: 

Bram Bemelmans (Brunssum):  
Hallo, mijn naam is Bram, ik ben 26 jaar en mijn hobby’s zijn: zaal- en veld 

voetbal, fitnessen en hardlopen. Sinds januari 2017 ben ik werkzaam 

binnen talent. Naast middengroep 3 (woensdag + zaterdag) werk ik nog 

met veel plezier op de sportclub (donderdag) en op de kookclub(vrijdag). 

Voordat ik hier kwam werken ben ik afgestudeerd als “ortho 

bewegingsagoog” & “snowboard instructeur” op het Cios in Sittard. Bij 

middengroep 3 bieden we een breed en gevarieerd programma aan, waar 

leeftijdsgenoten samen leren werken in verschillende facetten. Ik vind het 

geweldig om mijn kennis en ervaringen met passie over te brengen tijdens 

deze leuke groepsactiviteiten. 

 

Email: bram.bemelmans@talentonline.nl  

Tel: 06-31797349 

 

Carlyn Schleepen (Brunssum): 

Mijn naam is Carlyn Schleepen en ik ben sinds augustus 2017 werkzaam bij 
M3 te Brunssum. Zelf ben ik heel creatief en muzikaal aangelegd. Ik vind het 
belangrijk dat de Talenten bij M3 zich kunnen ontwikkelen met hun 
leeftijdsgenoten om bepaalde doelen te behalen, gericht op de toekomst. 
Ook vind ik het belangrijk dat ze leren sociale contacten aan te gaan en deze 
te onderhouden. Binnen M3 bieden wij diverse activiteiten aan die bij deze 
doelgroep passen en waarbij we aan deze doelen werken.  
 
Email: Carlyn.Schleepen@talentonline.nl  
Tel: 06-36064751 

 

Laudy Dikken (Brunssum): 

Email: Laudy.dikken@talentonline.nl  
Tel: 06-36050618 
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Demi Cruts (Gronsveld): 

Mijn naam is Demi Cruts. 

Ik ben 22 jaar en sinds een jaar met veel plezier werkzaam bij zorgbureau 

Talent. Mijn grootste hobby is voetbal, dit doe ik al 15 jaar met veel passie 

en plezier. Door mijn sportachtergrond vind ik het super om actief bezig te 

zijn met de kinderen.  

Bij M3 hechten we veel waarde aan structuur, zo helpen we de kinderen 

ook om hun doelen te bereiken.   

Email: Demi.cruts@talentonline.nl   
Tel: 0652598262 

 

 

Bo Weckseler (Gronsveld): 
Mijn naam is Bo Weckseler 

Ik ben 21 jaar en ben sinds april 2017 werkzaam binnen de 

groepsbegeleiding van Talent.  

Sinds kort werk ik vast bij Middengroep 3. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 

om te sporten en actief bezig te zijn. Hierdoor zie ik mogelijkheden om de 

talenten een leuk en sportief programma aan te bieden. Het is interessant 

om te zien hoe de talenten zich door de jaren heen ontwikkelen. 

Mijn taak hierin is om de talenten zoveel mogelijk te ondersteunen in hun 

ontwikkeling. 

 

Email: bo.weckseler@talentonline.nl 

Tel: 0640789791 
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Week aanbod - Week 14 

Maandag  2 april    Doelen   

Gesloten 
 

Talent gesloten i.v.m. 2de paasdag. 
 
 

 

 

Dinsdag 3 april    Doelen   

Sportclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Computerclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Knutselclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context 

 

Theaterclub 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 



 
 

 

 

 

Donderdag 5 april Doelen  

Kookclub  
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

Sportclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

Woensdag 4 april Doelen   

Themadag : Pesten 

 
 

Vandaag gaan wij eens goed stil staan bij het 
thema pesten. Wat doet dit allemaal met iemand? 
Hoe gaan wij dit tegen? Hoe kunnen wij dit 
voorkomen?  
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Mogelijke ervaringen met elkaar delen. 
- Elkaars normen en waarden accepteren. 
- Luisteren naar elkaar. 

 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaren 
in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist. 
 

 



 
 

 

 

Vrijdag 6 april Doelen   

Computerclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 

 

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Zaterdag  7 april Doelen   

Jachtseizoen 

 
 
 
 

Vandaag staat het jachtseizoen op het programma. 

Wij gaan hier een draai aan geven, net zoals dit op 

televisie wordt gedaan door stuk tv. Er worden 

twee groepen gemaakt. Één Team gaat op de 

vlucht, het andere team mag 15 minuten later 

vertrekken om het gevluchte team op te sporen. 

Hierna wordt er natuurlijk gewisseld, zodat iedere 

groep heeft ervaren wat vluchten nu precies is en 

wat er bij opsporen komt kijken.  

Er wordt gewerkt aan: 
- Creativiteit. 
- Samen werken. 
- Grenzen verleggen. 
- Luisteren naar elkaar.  

 

 

Voetbalclub  

 
 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies 
- Bevorderen samenwerken  
- Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  

 

Techniekclub 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 
 
 

 

Paardrijclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 

 



 
 

Week aanbod – Week 15 

Maandag 9 april    Doelen   

Voetbalclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met regels 
- Leren omgaan met winst en verlies 
- Samenwerken 
 
 

 

Natuurclub  

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-  Kennis verwerven rondom het thema Natuur en 
Dieren 
- Verdieping in natuuraspecten in een sociale 
context  
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

 

Dinsdag 10 april    Doelen   

Sportclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Computerclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Knutselclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context  
 

 



 
Theaterclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Woensdag 11 april Doelen   

Talent krant 

 

 

Er is veel veranderd bij Talent, er is altijd wel wat 
nieuws te vertellen. We gaan vandaag met de 
groep een Talent Krant maken waarin de nieuwste 
ontwikkelingen bij elkaar gebundeld worden tot 
een grote krant. We zullen als echte Reporters aan 
het werk gaan. 
 
Doelen waaraan gewerkt wordt: 

- Kennis verwerven in het vak van een 
reporter 

- Samenwerken met anderen om zo tot een 
goed resultaat te komen 

- Ervaren van succesbeleving 
 
 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaren 
in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist. 
 

 

 



 
 

 

Donderdag 12 april Doelen  

Kookclub  
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

Sportclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 

 

Dierenclub: 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Vrijdag 13 april Doelen   

Computerclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 

 

Kookclub  

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

 

 



 
 

 

Zaterdag  14 april Doelen   

Sporten 

 

Lekker je uitleven in de gymzaal. Een hele middag 

heerlijk sportief bezig zijn met je groep. Er worden 

verschillende sporten beoefend waarbij winst en 

verlies een grote rol spelen. Soms win je en soms 

verlies je, soms kun jij hier wat aan doen en soms is 

het geluk hebben. Het aller belangrijkste is dat jij 

van jezelf weet dat jij je uiterste best doet, meer 

kun jij niet doen. Beleef het plezier in sport. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Omgaan met winst en verlies. 
- Groepsgevoel creëren.   
- Plezier beleving m.b.t. sport. 
- Omgaan met sportief gedrag. 

 
 
 

 

Voetbalclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies ] 
- Bevorderen samenwerken  
- Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  

 

Techniekclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 

 

Paardrijclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 

 

 



 

Week aanbod – Week 16 

Maandag  16 april    Doelen   

Voetbalclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met regels 
- Leren omgaan met winst en verlies 
- Samenwerken 
 
 

 

Natuurclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-  Kennis verwerven rondom het thema Natuur en 
Dieren 
- Verdieping in natuuraspecten in een sociale 
context  
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

 

Dinsdag 17 april    Doelen   

Sportclub 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Computerclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Knutselclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context  
 

 



 
Theaterclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Woensdag 18 april Doelen  

Vliegeren 

 

We gaan met onze groep creatief bezig zijn en 
vliegers knutselen. Deze vliegers gaan wij natuurlijk 
ook uittesten. We trekken hiervoor naar een open 
en frisse omgeving toe.   Is je vlieger stabiel genoeg 
om hem in de lucht te laten zweven?  
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Creatief zijn met je handen. 
- Rekening houden met elkaar. 
- Leren omgaan met succes en emotie. 

 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaren 
in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Donderdag 19 april Doelen  

Kookclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

Sportclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Vrijdag 20 april Doelen   

Computerclub  
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 

 

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 

 

 

 



 

 

 

Zaterdag  21 april Doelen   

Tv showdag 

 

Welke programma’s kijk jij allemaal op tv? Vandaag 

gaan we een selectie maken van de leukste tv 

shows die ooit op tv zijn geweest en daar spellen 

uit spelen. Miljoenenjacht, 1 tegen 100, wie van de 

drie? en nog veel meer leuke spellen. Kom jij ook? 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Omgaan met winst en verlies 
- Vergroten van je kennis 
- Samenwerken met elkaar 

 

 

Voetbalclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
- Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  

 

Techniekclub 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 

 

Paardrijclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 

 

 

 



 

 

Week aanbod – Week 17 

Meivakantie week 1 

Maandag  23 april     Doelen   

Park en Picknickdag 
 

 
 

We gaan genieten van de zon, de natuur, en van 
elkaar. Dit kan heel goed in het park, waar we 
zullen smullen van onze eigen gemaakte picknick. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Leren samenwerken 
- Vergroten van sociale vaardigheden 

- Leren plannen en uitvoeren van activiteiten 

 

 

 

 
 
Dinsdag  24 april    Doelen   

Recycle dag 
 

                          
 

 

Zijn wij ons wel allemaal bewust van hoe wij ons 

afval doen scheiden? Er zijn daarnaast veel 

mensen die hun afval gewoon midden op de 

straat achter laten! Dat kan toch niet langer? Tijd 

om er een recycledag van te maken, waarin wij 

ons hiervan bewuster van gaan worden.  

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Bewustwording van het algemeen 

dagelijkse leven. 
- Iets betekenen voor de maatschappij. 
- Samenwerken. 

 

 



 
 

 
Woensdag 25 april Doelen   

Koningsspelen 

 
 

27 april is het koningsdag, dus gaan wij de 
aandacht richten op de jaarlijkse koningsspelen. 
Hierbij kunnen jullie denken aan diverse leuke, 
creatieve en sportgerichte spellen. Neem dan ook 
sportieve kleding mee. Wanneer het lekker weer is, 
dan trekken wij naar buiten. Indien slecht weer 
trekken wij de sporthal in.  
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Samenwerken. 
- Een gezonde lichaamsbeweging. 
- Omgang met winst- en verlies 

 

 
Donderdag 26 april Doelen  

Mountainbike  

 

 

Maak samen met je groep een avontuurlijke 
mountainbike tocht door de mooie omgeving van 
Gronsveld en het heuvelland. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Het uitbreiden van het 
doorzettingsvermogen. 

- Aanpassen aan groepsgenoten. 
- Het onderhouden van cognitieve en 

motorische vaardigheden. 
 

 

 
Vrijdag  27 april Doelen   

Gesloten Talent gesloten i.v.m. koningsdag. 
 

 

 



 
 

 
Zaterdag 28 april Doelen  

BTB BBQ 

 
 

Vandaag gaan we naar het bos. We gaan kijken of we 
de dag kunnen overleven. Zelf ons eten maken zonder 
hulpmiddelen en de weg terug naar huis  zoeken. 
Komen jullie met ons mee 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Creativiteit vergroten.  
- Leren werken met de natuurlijke 

hulpmiddelen 
- Omgaan met leeftijdsgenoten 

 
 
 

Voetbalclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
-Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  

Techniekclub 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten binnen 
een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 

Paardrijclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 

 



 

Week aanbod – Week 18 

Meivakantie week 2 

Maandag  30 april     Doelen   

Dropping 

 
 
 

We worden vandaag met de groep op een 
onbekende plek gedropt. Dit houdt in dat we 
geblinddoekt in een bus ergens worden afgezet 
en onze weg terug naar Talent moet vinden.  
Dus hou je van wandelen en spanning meld je 
dan aan! 
 
Er wordt gewerkt aan: 

- Omgaan met onverwachte situaties 
- Vergroten sociale vaardigheden 
- Leren samenwerken met elkaar 

 
 

 

 
Dinsdag  1 mei    Doelen   

High tea 

 
 

We zullen vandaag een lekkere high tea gaan 

verzorgen, met heerlijke zoete en hartige hapjes, 

zodat we daarna heerlijk kunnen smikkelen 

samen!  

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Samen gezellig met je groepsgenoten 

genieten 
- Kookvaardigheden vergroten 

 

 

 
 
Woensdag 2 mei Doelen   

Ruildag 

 

 

We gaan een ruilspel doen waarbij we beginnen 
met iets kleins en willen eindigen met iets heel 
groots. Lukt het jou om van een paperclip een 
koelkast te maken?  
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Sociale vaardigheden verbeteren 
- Plezier beleven met je groepsgenoten 
- Leren omgaan met winst en verlies 
 

 

 

 



 
 
Donderdag 3 mei Doelen  

Sporten 

 

 

Lekker je uitleven in de gymzaal. Een hele middag 

heerlijk sportief bezig zijn met je groep. Er worden 

verschillende sporten beoefend waarbij winst en 

verlies een grote rol spelen. Soms win je en soms 

verlies je, soms kun jij hier wat aan doen en soms is 

het geluk hebben. Het aller belangrijkste is dat jij 

van jezelf weet dat jij je uiterste best doet, meer 

kun jij niet doen. Beleef het plezier in sport. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Omgaan met winst en verlies. 
- Groepsgevoel creëren.   
- Plezier beleving m.b.t. sport. 
- Omgaan met sportief gedrag. 

 

 

 

 
Vrijdag  4 mei Doelen   

Dag van beeldende kunst 
 

  
 

Vandaag staat de dag van de beeldende kunst op 
het programma. Wij gaan erachter komen wat 
beeldende kunst precies is, maar gaan tevens ook 
zelf creatief aan de slag met het maken van een 
prachtig kunstwerk. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Creativiteit. 
- Kennis over kunst opdoen samen met 

elkaar. 
- Samenwerken.  

 

 

 



 
 

 
Zaterdag 5 mei Doelen  

Vrijheidsdag: 
 

 
 

Vandaag staat er vrijheidsdag op het programma. Wij 

gaan samen stilstaan bij wat er allemaal is gebeurt 

tijdens de 2e wereldoorlog en gaan de dag van 

bevrijding samen met elkaar traditioneel vieren.  

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
- Erachter komen en ervaren wat je deze dag 

precies viert. 
- Iets leren over de geschiedenis. 
- Respect hebben voor elkaar. 

 

 
 

Voetbalclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
-Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  

Techniekclub 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten binnen 
een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 

Paardrijclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 



 

Week aanbod – Week 19 

Maandag  7 mei    Doelen   

Voetbalclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met regels 
- Leren omgaan met winst en verlies 
- Samenwerken 
 
 

 

Natuurclub  
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-  Kennis verwerven rondom het thema Natuur en 
Dieren 
- Verdieping in natuuraspecten in een sociale 
context  
- Het ervaren van succesbelevingen 
 
 

 

 

Dinsdag 8 mei    Doelen   

Sportclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Computerclub 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Knutselclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context  
 

 



 
Theaterclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Woensdag 9 mei Doelen   

Competitiedag 

 
 

 

Het thema van de dag heeft te maken met spellen, 
sporten, opdrachten waarmee je kunt winnen of 
verliezen en hoe we daar mee om gaan! 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Omgaan met winst en verlies 
- Plezier beleven aan competitie  
- Doormiddel van je inzet een succes 

behalen 
 

 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaren 
in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Donderdag 10 mei Doelen  

Gesloten 
 

Talent gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag 
 
 

 

 

Vrijdag  11 mei Doelen   

Bos 

 

 
 

We hopen vandaag op goed weer, want het is tijd 
om het bos te gaan verkennen.  Wat kunnen we 
ontdekken in het bos? Misschien zien we nestjes 
van dieren… of pootafdrukken? Als we heel stil zijn 
komen we misschien nog wel dieren tegen. 
Tussendoor hebben we natuurlijk ook tijd om 
lekker in het bos te kunnen ravotten. Denk je aan 
stevige schoenen om deze tocht te volbrengen? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Rekening houden met elkaar, we lopen 
immers in 1 grote groep. 

- Elkaar helpen door het bos. 
- Kennis opdoen met betrekking tot de 

natuur. 
- Plezier ervaren in de buitenlucht, binnen 

het groepsproces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zaterdag 12 mei Doelen   

Moederdag knutselen/bakken 

 
 

 

Vandaag staat helemaal in het teken van een 
belangrijke vrouw in je leven. Dit kan je  lieve 
moeder zijn, maar ook je oma, je zus of je 
geweldige buurvrouw. Voor hun gaan we vandaag 
iets doen/maken om te laten zien hoe belangrijk ze 
voor ons zijn. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Creatief bezig zijn. 
- Iets goeds doen voor een ander. 
- Plezier maken met je groepsgenoten 

 

 

Voetbalclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
-Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  

 

Techniekclub 

 
 
 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 

 

Paardrijclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 

 

 

 



 

Week aanbod – Week 20 

Maandag  14 mei    

Voetbalclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met regels 
- Leren omgaan met winst en verlies 
- Samenwerken 
 
 

 

Natuurclub  
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-  Kennis verwerven rondom het thema Natuur en 
Dieren 
- Verdieping in natuuraspecten in een sociale 
context  
- Het ervaren van succesbelevingen 
 
 

 

 

Dinsdag 15 mei   

Sportclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

Computerclub 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

Knutselclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context  
 



 
Theaterclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Woensdag 16 mei Doelen   

Themadag: seksualiteit 
 

  
 
 

We zullen vandaag het thema seksualiteit 
bespreken. Wat weten we er al over en wat 
willen we er nog over leren. In een veilige zullen 
we dit allemaal met elkaar gaan bespreken. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Bespreekbaar maken van moeilijk 
onderwerpen in een veilige omgeving 

- Vergroten van sociale vaardigheden 
- Kennis opdoen over dit thema 

 

 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier 
ervaren in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Donderdag 17 mei Doelen  

Kookclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

Sportclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Vrijdag  18 mei Doelen   

Computerclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 

 

Kookclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 

 

 

 

 



 
 

Zaterdag 19 mei    Doelen   

Doldwaas stadsspel  

 
 
 

Met jou groep ga jij de stad onveilig maken! Vervul 
de stadsopdrachten met jou eigen team, welk 
team gaat er vandaag winnen? Elke opdracht dient 
gefilmd te worden ter bewijs van het behalen van 
de opdrachten.  

Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Om leren gaan met winst en verlies. 

- Bewust worden van de omgang met 
filmmateriaal. 

- Meer leren over mijn eigen stad in de 
buurt. 

 

  

Voetbalclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
-Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  
 
 
 

 

Techniekclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 

 

Paardrijclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 
 
 

 

 



 

Weekaanbod- week 21 

Maandag 21 mei    Doelen   

Gesloten 
 

Talent gesloten i.v.m. 2de pinksterdag 
 
 

 

 

Dinsdag 22 mei    Doelen   

Sportclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Computerclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Knutselclub  

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context  
 

 

Theaterclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

Dierenclub: 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 



 
 

Woensdag 23 mei Doelen   

Bootcamp 

 
 

Vandaag gaan we lekker naar buiten voor een 
echte bootcamp. Wie is de sterkste en wie is de 
snelste van de groep? We gaan het allemaal 
uittesten met attributen vanuit de natuur. Zo 
worden we na een dag hard sporten allemaal topfit 
en gaan we moe en voldaan naar huis. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Omgaan met de natuur 
- Samenwerken 
- Omgaan met winst en verlies 
- Sportief bezig zijn 

 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaren 
in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist.  

 

 



 
 

Donderdag 24 mei Doelen  

Kookclub  
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

Dierenclub: 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

Sportclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 

 

 

Vrijdag 25 mei Doelen  

Computerclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 

 

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 

 



 
 

Zaterdag 26 mei Doelen   

Workshopdag 

  

 
 

Vandaag gaan we workshops geven. Wil jij meer 

weten van bijvoorbeeld sminken, judo, of koken. 

Schrijf je dan op de dag zelf in voor een workshop 

die wij aanbieden. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Keuzes maken  
- Plezier beleven met leeftijdsgenoten 
- Inzicht krijgen in verschillende activiteiten 

 

Voetbalclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
- Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  

 

Techniekclub 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 

 

Paardrijclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 

 

 



 

Week aanbod – Week 22 

Maandag 28 mei    Doelen   

Voetbalclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met regels 
- Leren omgaan met winst en verlies 
- Samenwerken 
 
 

 

Natuurclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-  Kennis verwerven rondom het thema Natuur en 
Dieren 
- Verdieping in natuuraspecten in een sociale 
context  
- Het ervaren van succesbelevingen 
 

 

 

Dinsdag 29 mei    Doelen   

Sportclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Computerclub 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Knutselclub  

 
 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context  
 
 

 



 
Theaterclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Woensdag 30 mei Doelen   

Bos 

 
 

We hopen vandaag op goed weer, want het is tijd 
om het bos te gaan verkennen.  Wat kunnen we 
ontdekken in het bos? Misschien zien we nestjes 
van dieren… of pootafdrukken? Als we heel stil zijn 
komen we misschien nog wel dieren tegen. 
Tussendoor hebben we natuurlijk ook tijd om 
lekker in het bos te kunnen ravotten. Denk je aan 
stevige schoenen om deze tocht te volbrengen? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Rekening houden met elkaar, we lopen 
immers in 1 grote groep. 

- Elkaar helpen door het bos. 
- Kennis opdoen met betrekking tot de 

natuur. 
- Plezier ervaren in de buitenlucht, binnen 

het groepsproces. 
 
 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaren 
in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist. 
 

 

 

 



 
 

Donderdag 31 mei Doelen  

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

Sportclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

Vrijdag 1 juni Doelen   

Computerclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

 

 



 
 

Zaterdag 2 juni Doelen   

Let op!! 
Programma Locatie Brunssum: 
Lente Hike 

 
 
 
Programma  Locatie Gronsveld: 
Sportdag Maastricht Sport, 
Onbeperkt: 

 

 
Maakt vandaag je eigen lunch in het bos, wandel in 
het heerlijke lente zonnetje door de bossen 
rondom ons groene Talent! Bezoek het 
mergelgrotje in het bos! 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Groeps en teamverband gevoel vergroten. 
- Samenwerken met de lunch. 
- Actief bezig zijn in de buitenomgeving. 

 
Wij gaan weer meedoen aan de jaarlijkse sportdag 
van Maastricht Sport. We zullen hier kennis maken 
met verschillende onbekende sporten en er zal een 
optreden zijn van een DJ. Dit gaat allemaal zorgen 
voor een groot sportfeest. 
Denk aan sportkleding voor buiten! 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Versterken van motorische vaardigheden 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Kennis maken met onbekende sporten 
- Leren samenwerken in groeps,- en 

teamverband. 

 

Voetbalclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
- Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  
 

 

Techniekclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 
 

 

Paardrijclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 

 



 

 Week aanbod – Week 23 

Maandag 4 juni    Doelen   

Voetbalclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met regels 
- Leren omgaan met winst en verlies 
- Samenwerken 
 
 

 

Natuurclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-  Kennis verwerven rondom het thema Natuur en 
Dieren 
- Verdieping in natuuraspecten in een sociale 
context  
- Het ervaren van succesbelevingen 
 

 

 

Dinsdag 5 juni    Doelen   

Sportclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Computerclub 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Knutselclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context  
 
 
 

 



 
Theaterclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Woensdag 6 juni Doelen   

Adventure day 

 

We gaan net als Kuifje, Lucky Luc en Tom Sawyer 
avonturen beleven met onze groep.  
 
Er wordt gewerkt aan de volgende doelen: 

- Samenwerken in groepsverband 
- Creatieve oplossingen bedenken 
- Grenzen verleggen en angsten overwinnen 

 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaren 
in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Donderdag 7 juni Doelen  

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

Sportclub  
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

Vrijdag 8 juni Doelen   

Computerclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 



 
 

 

Zaterdag 9 juni Doelen   

 Highlandgames 

 

 

 

 

Vandaag gaan we met ze alle allemaal stoere 

spellen spelen tegen elkaar, zoals echte Schotten 

dit zouden doen. Wie is het sterkste en welk team 

speelt het beste samen? Let the games begin.  

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
- Doorzettingsvermogen vergroten. 
- Leren omgaan met winst- en verlies.  
- Samenwerken.  

 

 

 

Voetbalclub  

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
- Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  

 

Techniekclub 
 

 
 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 
 
 

 

Paardrijclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 

 

  



 

Week aanbod – Week 24 

Maandag 11 juni    Doelen   

Voetbalclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met regels 
- Leren omgaan met winst en verlies 
- Samenwerken 
 
 

 

Natuurclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-  Kennis verwerven rondom het thema Natuur en 
Dieren 
- Verdieping in natuuraspecten in een sociale 
context  
- Het ervaren van succesbelevingen 
 

 

 

Dinsdag 12 juni    Doelen   

Sportclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Computerclub 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Knutselclub  

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context  
 
 

 



 
Theaterclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

Dierenclub: 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Woensdag 13 juni Doelen   

Nationale buitenspeeldag  
 

 

 

 

Vandaag is het in heel Nederland nationale 

buitenspeeldag. Wat betekent dit voor Talent? Wij 

gaan met onze groep naar buiten. Hier gaan wij 

spelen, ons lekker vermaken en vooral veel plezier 

hebben met elkaar. Er kan dus goed gelachen 

worden, want dit wordt één grote pret. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Omgaan met leeftijdsgenoten. 
- Elkaar uitnodigen om samen te spelen. 
- Om kunnen gaan met regels, normen en 

waarden.  
 

 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaren 
in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Donderdag 14 juni Doelen  

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

Sportclub  
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 

  

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

Vrijdag 15 juni Doelen   

Computerclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

 



 
Zaterdag 16 juni Doelen   

Vaderdag knutselen/wandeling 

 

 

Vandaag gaan wij een leuk knutselwerkje maken 

voor Vaderdag. Dit betekent dat wij lekker onze 

creativiteit gaan benutten, maar ook onze talenten 

hierin verder ontwikkelen. Verder gaan wij 

vandaag ook een heerlijke wandeling maken. 

Hopelijk schijnt het zonnetje, dat bezorgt extra 

veel pret.  

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Het ontwikkelen van je fijne motoriek. 
- Creatief bezig zijn. 
- Omgaan met de buiten omgeving. 
- Regels, normen en waarden hanteren.  

 
 

 

Voetbalclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
- Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  
  

 

 

Techniekclub 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 
 
 

 

Paardrijclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 

 

  

 



 

Week aanbod – Week 25 

Maandag 18 juni    Doelen   

Voetbalclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met regels 
- Leren omgaan met winst en verlies 
- Samenwerken 
 
 

 

Natuurclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-  Kennis verwerven rondom het thema Natuur en 
Dieren 
- Verdieping in natuuraspecten in een sociale 
context  
- Het ervaren van succesbelevingen 
 

 

 

Dinsdag 19 juni    Doelen   

Sportclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Computerclub 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Knutselclub  

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context  
 
 

 



 
Theaterclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Woensdag 20 juni Doelen   

Sporten: 

 

 
 

Lekker je uitleven in de gymzaal. Een hele middag 

heerlijk sportief bezig zijn met je groep. Er worden 

verschillende sporten beoefend waarbij winst en 

verlies een grote rol spelen. Soms win je en soms 

verlies je, soms kun jij hier wat aan doen en soms is 

het geluk hebben. Het aller belangrijkste is dat jij 

van jezelf weet dat jij je uiterste best doet, meer 

kun jij niet doen. Beleef het plezier in sport. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Omgaan met winst en verlies. 
- Groepsgevoel creëren.   
- Plezier beleving m.b.t. sport. 
- Omgaan met sportief gedrag. 

 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaren 
in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist. 
 

 

 



 
 

 

Donderdag 21 juni Doelen  

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

Sportclub  
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

Vrijdag 22 juni Doelen   

Computerclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 



 
 

 

Zaterdag 23 juni Doelen   

Opsporing verzocht 

 

Er zal een mysterie opgelost moeten worden 

vandaag. Om achter de oplossing te komen zullen 

jullie je ogen,oren en neus goed moeten 

gebruiken. Deze dag vergt veel concentratie en 

samenwerkings vaardigheden.  

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Omgaan met winst en verlies 
- Groepsgevoel creëren 
- Omgaan met leeftijdsgenoten 
- Creatieve oplossingen bedenken 

 

 

Voetbalclub  

 
 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
- Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  

 

Techniekclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 
 

 

Paardrijclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 

 

  



 

Week aanbod – Week 26 

Maandag 25 juni    Doelen   

Voetbalclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met regels 
- Leren omgaan met winst en verlies 
- Samenwerken 
 
 

 

Natuurclub  

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
-  Kennis verwerven rondom het thema Natuur en 
Dieren 
- Verdieping in natuuraspecten in een sociale 
context  
- Het ervaren van succesbelevingen 
 

 

 

Dinsdag 26 juni    Doelen   

Sportclub 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 
 
 

 

Computerclub 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Knutselclub  

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige  context  
 
 

 



 
Theaterclub 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Het leren omgaan met gevoelens en emoties 
- Het bevorderen van het samenspel 
- Het ervaren van succesbelevingen 

 

Dierenclub: 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

 

Woensdag 27 juni Doelen   

BHV dag 

 

 

Om hulp te kunnen bieden heb je op sommige 
momenten bepaalde vaardigheden nodig. Op het 
vlak van EHBO is dit erg duidelijk. Met deze dag  
willen we suggesties bieden om spelenderwijs met 
EHBO bezig te zijn. We denken bij EHBO aan kleine 
ongelukjes waarmee een Talent raad moet weten. 
 
Er wordt gewerkt aan de volgende doelen: 

- Kennis opdoen m.b.t. EHBO en brand 
- EHBO vaardigheden oefenen 
- Grenzen verleggen en angsten overwinnen 

 

 

Zwemclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken binnen een veilige omgeving 
- Stimuleren vrij beweging 
- Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaren 
in gezonde lichaamsbeweging 
LET OP: Een A-zwemdiploma is vereist. 
 

 

 



 
 

Donderdag 28 juni Doelen  

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

Sportclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Versterken van het positief zelfbeeld 
- Verbeteren van eigen vaardigheden 
- Verbeteren van het doorzettingsvermogen 

 

Dierenclub: 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-Kennis verwerven rondom het thema Dieren. 
- Het verleggen van je eigen grenzen. 
- Bevorderen van samenwerken. 
- Ontwikkelen van de grove motoriek. 
 

 

Vrijdag 29 juni Doelen   

Computerclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- De zelfstandigheid vergroten  
- Leren omgaan met de digitale wereld 
- Het benutten van computertalenten 
 
 
 

 

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 

 

 

 



 
 

Zaterdag 30 juni Doelen   

Culturendag 

 

 

In Nederland leven we in een land met een 
diversiteit aan culturen. Elke cultuur heeft zijn 
eigen regels en afspraken op het gebied van 
handel,leiderschap, communicatie, lichaamstaal en 
gewoontes. Deze dag zullen we de normen en 
waarden bespreken per cultuur en bespreken hoe 
het is om een bepaalde cultuur te leven. 
 
Er wordt gewerkt aan de volgende doelen: 

- Creativiteit vergroten 
- Groepsgevoel creëren 
- Kennis m.b.t. culturen vergroten 
- Elkaars normen en waarden accepteren 

 

 

Voetbalclub  

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
 
- Leren omgaan met regels, winst en verlies  
- Bevorderen samenwerken  
- Bevorderen gezonde lichaamsbeweging  

 

Techniekclub 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Leren omgaan met materialen en technieken 
- Optimaal benutten van technische talenten 
binnen een veilige context 
- Creativiteit vergroten en benutten 
 
 
 

 

Paardrijclub 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid 
- Samenwerken en communiceren 
- Ervaren van succesbelevingen 
 

 

 

 


