
 

   
 

                                                                  

Programmaboekje talent plus 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de coördinatoren: 

Iris Kikken (Gronsveld):  

Mijn naam is Iris Kikken en ik ben al bijna 7 jaar werkzaam binnen zorgbureau 

Talent, als begeleidster van de groep talent plus. Hiervoor heb ik pedagogiek 

gestudeerd aan Fontys hogescholen te Sittard. Binnen de groepsbegeleiding 

hecht ik veel belang aan duidelijkheid, rust, plezier, maar natuurlijk ook een 

positieve benadering. Dit zijn voor mij kernwaarden die ervoor zorgen dat de 

groep voor ieder kind zich veilig en welkom kan voelen binnen de plus groep. 

In mijn vrije tijd houd ik van lekker actief bezig zijn, wandelen, sporten, maar 

ook van koken of een avondje creatief bezig zijn. 

Email: iris.kikken@talentonline.nl 
Tel: 06-29459868 

Luc Wouters (Gronsveld): 
Mijn naam is Luc Wouters, ben 22 jaar oud en woon in Epen. Ik heb in 

Eindhoven aan de Sport-Hogeschool gestudeerd en ben afgestudeerd als 

Sportkundige.  Ik ben werkzaam bij de Plus groepen in Gronsveld,  Brunssum 

en bij de dagbesteding Plus Volwassenen in Sint Geertruid. Ik rij ook in het 

vervoer als taxichauffeur voor Talent, in dienst van Taxi Bastings. Naast mijn 

werk doe ik graag aan krachttraining en voetbal. Ook rij ik in mijn vrije tijd  

graag op mijn motor. Ik heb specifiek voor de plus groepen gekozen, omdat 

ik het heel leuk vind om met deze doelgroep te werken en wil laten zien dat 

ook zij in staat zijn deel te nemen aan allerlei sport/beweeg en 

maatschappelijke activiteiten die binnen én buiten Talent worden 

aangeboden. 

Email: luc.wouters@talentonline.nl 

Tel: 06-40956015 
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Kris Leunissen (Brunssum):  
Mijn naam is Kris Leunissen. Ik ben 27 jaar en woon in Sittard. Ik ben 

afgestudeerd als ‘Social Worker‘ aan Fontys Hogescholen te Eindhoven 

Ik werk sinds 2,5 jaar met veel passie en plezier bij Zorgbureau Talent. Ik 

ben werkzaam als groepsbegeleider bij VB  Jeugd in Brunssum.  

Plezier in combinatie met structuur, duidelijkheid en rust is wat ik 

belangrijk vind op de groep. In mijn vrije tijd onderneem ik het liefst dingen 

met mijn vriend of vriendinnen. Lekker uit eten, een bioscoopje pakken of 

een filmavondje staan regelmatig op mijn agenda! Ook ga ik graag een flink 

stuk wandelen met mijn hond, Mika.  

Email: kris.leunissen@talentonline.nl  

Tel: 06-31631491 

Laila Zdou (Brunssum): 

Mijn naam is Laila Zdou, ben 25 jaar oud en woon in Hoensbroek. Ik werk 

nu 1,5 jaar bij Zorgbureau Talent binnen de Sector  VB jeugd en 

volwassenen,wat mijn werk zo leuk maakt is de flexibiliteit en variatie. Ik 

sta voor de Plusgroep in Brunssum, IB en dagbesteding meidenmiddag in 

Gronsveld. Ik heb de BBL opleidingen Medewerker maatschappelijke zorg 

gedaan intern via Radar. In mijn vrije tijd sport ik graag en doe ik leuke 

dingen met familie  en vrienden zoals lekker uit eten gaan, winkelen of 

een filmpje. Mijn grootste hobby is reizen en wil zo veel mogelijk van de 

wereld zien, ik ga dan ook wanneer ik de kans krijg op tour!! 

Email: Laila.zdou@talentonline.nl 

Tel: 06-40708678 

Denise Ginsel (Brunssum): 

Email: denise.ginsel@talentonline.nl 
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Week aanbod - Week 14 

Maandag  2 april    Doelen   

Gesloten 
 

Talent gesloten in verband met 2de paasdag! 
 

 

 
Dinsdag  3 april    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 4 april Doelen   

Reuzen en Kabouters 

 
 
 

Vandaag gaan we naar de wereld van de Reuzen en 
Kabouters. We gaan naar allemaal prachtige 
verhalen luisteren en mogen onze fantasie de vrije 
loop laten gaan. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Ontwikkelen eigen fantasie 
- Plezier beleven met je groepsgenoten 
- Succesbelevingen ervaren 

 

 



 

   
 
 
Donderdag 5 april Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 
Vrijdag 6 april Doelen   

Kookclub  

 

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

 

 
Zaterdag  7 april Doelen   

Jachtseizoen 

 
 
 
 

We gaan vandaag niet op wilde beesten jagen 
maar op onze eigen groepsgenoten.  Lukt het jullie 
om je groepsgenoten op te sporen? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Leren samenwerken met je groepsgenoten 
- Doorzettingsvermogen ontwikkelen 
- Leren omgaan met winst/verlies 
 

 

 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod - Week 15 

Maandag  9 april    Doelen   

Talent plus: 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   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 
Woensdag  11 april Doelen   

Talentkrant 

 
 
 
 

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 
 

 



 

   
 
 
Donderdag  12 april Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 13 april Doelen   

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. 

 
 

 

 



 

   
 

Week aanbod -  Week 16 

Maandag  16 april    Doelen   

Talent plus: 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   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 
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. 

 
 

 

 
 



 

   
 
Donderdag  19 april Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 20 april Doelen   

Kookclub  

 

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

 

 
Zaterdag  21 april Doelen   

TV Show dag 

 
 
 

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 

 
 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 17 

Meivakantie week 1 

Maandag  23 april     Doelen   

Romeinendag 

 

Vandaag gaan we terug in de tijd, en wel naar de 
Romeinse tijd. Wat is er gebeurd met het 
grootste rijk ter wereld? Wat hield de Romeinen 
vroeger allemaal bezig. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Inleven in een andere tijd 
- Fantasie vergroten 
- Plezier beleven met je groepsgenoten. 

 

 

 
Dinsdag  24 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 
 

 

 
Woensdag 25 april Doelen   

Koningsspelen 

 

Binnenkort viert onze koning Willem-Alexander zijn 
verjaardag met het hele land. Ter ere van zijn 
verjaardag zullen er ook de Koningsspelen worden 
gespeeld. 
 
Er wordt o.a. gewerkt: 

- Omgaan met winst en verlies 
- Plezier beleven met je groepsgenoten 
- Leren samenwerken met groepsgenoten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
Donderdag 26 april Doelen  

Recycledag 

 

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. 

 

 

 
Vrijdag  27 april Doelen   

Gesloten Talent gesloten i.v.m. koningsdag. 

 
 

 
Zaterdag 28 april Doelen   

BTBBBQ 

 

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 

 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 18 

Meivakantie week 2 

Maandag  30 april     Doelen   

Sport en Spel 

 

Lekker sportief bezig zijn vandaag. We gaan met 
de eigen groep kennis maken met verschillende 
soorten sport. Wie kan het snelste rennen of het 
verste springen? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Het ontdekken en benutten van onze 
sportieve talenten 

- Bevorderen en stimuleren van 
motorische ontwikkeling 

- Plezier beleven met je groepsgenoten 
 

 

 
Dinsdag  1 mei    Doelen   

Nature Day 

 

Nature day is een Engelse benaming voor op zijn 

Nederlands gezegd natuurdag dag. Wij gaan van 

allerlei kennis en weetjes opdoen over de natuur. 

Ook doen wij vandaag nieuwe ontdekkingen over 

de natuur en gaan wij respect voor de natuurlijk 

creëren. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Kennis opdoen met betrekking tot de 

natuur. 
- Plezier ervaren in de buitenlicht, binnen 

het groepsproces. 
- Rekening houden met elkaar. 
- Verdiepen in de seizoenen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
Woensdag 2 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 

 

 

 
Donderdag 3 mei Doelen  

Let Op! 
Programma locatie Gronsveld: 
Speeltuin Pietersheim 

 

 

 

Programma locatie Brunssum: 

Sprookjesbos 

 

Vandaag gaan wij naar Pietersheim. Wij mogen 

vandaag lekker samen gaan spelen in deze 

prachtige speeltuin. Natuurlijk worden er wel 

afspraken met elkaar gemaakt. 

Er wordt o.a. gewerkt aan:  
- Samen plezierbeleving opdoen. 
- Samen spelen met leeftijdsgenoten. 
- Het omgaan met regels, afspraken, normen 

en waarden. 
- Luisteren naar elkaar 

 
 
Vandaag gaan wij naar het sprookjesbos in 
Valkenburg. Wij gaan hier opzoek naar van allerlei 
sprookjes figuren. Wie weet doen wij ook nog wel 
nieuwe weetjes op.  
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Je verplaatsen in een andere 
belevingswereld. 

- Luisteren naar elkaar.  
- Omgaan met een onbekende omgeving.  

 

 

 



 

   
 
 
Vrijdag  4 mei Doelen   

Dag van de 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 

 
 

Vier de vrijheid. In heel Nederland wordt er 
vandaag Bevrijdingsdag gevierd. Waarom vieren 
we dit en waarom is het zo belangrijk? 
 
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. 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 19 

Maandag  7 mei    Doelen   

Talent plus: 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   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

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 
 
 

 

 



 

   
 
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 knustelen/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 

 

 

 

 



 

   
 

 Week aanbod – Week 20 

Maandag  14 mei    Doelen   

Talent plus: 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    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 16 mei  Doelen   

Ontdek je lijf 

 

We gaan met onze groep op ontdekkingstocht, we 
zullen ons lichaam gaan verkennen en ontdekken. 
Waarvoor heb je 10 vingers? Waarvoor dient je 
neus? Hoeveel botten heeft een mens? Op al dit 
soort vragen zullen we vandaag een antwoord gaan 
zoeken. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Spelend leren over je eigen lichaam 
- Rekening houden met elkaar 
- Het ontdekken van je eigen lichaam. 

 

 



 

   
 
 

Donderdag 17 mei Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 18 mei Doelen   

Kookclub  
 

 
 

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

 

 

Zaterdag  19 mei Doelen   

Wie is de Chef 
 

Wie is de chef kok? Wie maakt het lekkerste 
gerecht? Welke kooktechnieken ken je? 
Allemaal vragen die we deze dag gaan 
onderzoeken, samen met je groep ga je lekkere 
gerechten klaar maken die je daarna ook lekker 
mag opeten. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Verbeteren van kookvaardigheden 
- Leren samenwerken om zo tot een goed 

resultaat te komen 
- Zelfstandigheid vergroten 
 
 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 21 

Maandag  21 mei    Doelen   

Gesloten 
 

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

 

 

Dinsdag 22 mei    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

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 

 

 

 



 

   
 
 

Donderdag 24 mei Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 25 mei Doelen   

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 schminken, 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 

 

 

 

 

  



 

   
 

Week aanbod – Week 22 

Maandag  28 mei    Doelen   

Talent plus: 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   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 30 mei  Doelen   

Kinderboerderij 

 

Wij gaan met z’n alle naar de kinderboerderij. 

Samen de dieren aaien, hokken schoonmaken of de 

dieren voeren. Heb jij daar zin in kom dan gezellig 

met ons mee. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Leren omgaan met dieren 
- Verzorgen van dieren 
- Samenwerken 
- Plezier beleven met leeftijdsgenoten 

 

 

 



 

   
 
Donderdag 31 mei Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 1 juni Doelen   

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. 
 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 23 

Maandag  4 juni    Doelen   

Talent plus: 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   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

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 

 
 
 

 

 



 

   
 
Donderdag 7 juni Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 8 juni Doelen   

Kookclub  
 

 
 

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

 

 

Zaterdag  9 juni Doelen   

Highland Games 

 

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.  

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 24 

Maandag  11 juni    Doelen   

Talent plus: 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   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 
Woensdag 13 juni  Doelen   

Sporten 

 
 

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. 

 

 

 

Donderdag 14 juni Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 15 juni Doelen   

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 en 
wandelen 

 

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.  

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 25 

Maandag  18 juni    Doelen   

Talent plus: 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   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 



 

   
 
 

Woensdag 20 juni  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. 
 

 

 

Donderdag 21 juni Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 



 

   
 
 

Vrijdag 22 juni Doelen   

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 

 

 

 

  



 

   
 

Week aanbod – Week 26 

Maandag  25 juni    Doelen   

Talent plus: 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   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 
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. 
Ook zal er geoefend worden in geval van brand, 
wat moet je doen en wat is belangrijk?  
 
Er wordt gewerkt aan de volgende doelen: 

- Kennis opdoen m.b.t. EHBO en 
Brandbestrijding 

- EHBO vaardigheden  
- Grenzen verleggen en angsten overwinnen 

 

 

 

Donderdag 28 juni Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 29 juni Doelen   

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

 

 

 


