
 
 

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): 

Hallo, mijn naam is Laudy Dikken. Momenteel ben ik 21 jaar. Mijn hobby’s zijn 

fitness en creatief bezig zijn. Sinds januari 2018 ben ik werkzaam bij Talent. 

Voordat ik hier kwam werken heb ik de opleiding Creatieve Therapie Beeldend 

gevolgd en afgerond. Binnen deze opleiding heb ik ervaring opgedaan bij 

verschillende doelgroepen, waarbij de doelgroep jeugd mijn passie ligt. Zelf vind 

ik het belangrijk om ieder kind in zijn of haar eigen ontwikkelingsniveau te 

ondersteunen. Door middel van de groepsbegeleiding bij Talent wil ik de 

kinderen op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier verder helpen in hun 

ontwikkeling. 

 

Email: laudy.dikken@talentonline.nl 
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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 

 

Mike Gilissen (Gronsveld): 

Mijn naam is Mike Gilissen. 
Ik ben 22 jaar oud en werk inmiddels een jaar binnen zorgbureau Talent 
als groepsbegeleider. Ik ben afgestudeerd als Medewerker 
Maatschappelijke  Zorg. Naast werken bij Talent, sport en kook ik graag.  
Ik ben werkzaam bij M3 en de kookclub binnen Talent. Binnen deze 
groepen creëren wij een veilige, actieve en leerzame omgeving voor de 
Talenten waarbij plezier voorop staat. 
 
Email: Mike.gilissen@talentonline.nl 
Tel: 06- 36454602 
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Week aanbod – Week 27 

Maandag 2 juli    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 3 juli    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 4 juli Doelen   

Casinodag 

 

We gaan weer ons geluk beproeven in ons eigen 
gemaakte Casino. Er zullen verschillende spellen 
worden voorbereid, zoals Roulette, Het rad van 
Talent. Neem jij risico`s of speel je liever safe? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Op een veilige manier kennis maken met 
kansspellen, wat zijn de risico`s? 

- Plezier beleven met je leeftijdsgenoten 
- Leren omgaan met de waarde van 

(talent)geld 
 
 

 

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 5 juli 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 6 juli 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 juli Doelen   

Olympische spelen 

 
 
 

DE ZOMERVAKANTIE BEGINT. Even alles van school 
achter je laten en gaan genieten van de zomer. We 
trappen de zomervakantie bij Talent af met de 
Talent Olympische spelen. Het zal een spektakel 
worden, waarbij we gaan vooruitblikken op alle 
leuke dingen die we gaan beleven in de 
zomervakantie. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Leren samenwerken in groeps,- en 
teamverband 

- Sociale vaardigheden vergroten 
- Verbeteren motorische vaardigheden. 

 

 

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 28 

Zomervakantie week 1 

Maandag  9 juli     Doelen   

Vissen 

 

Vandaag gaan jullie vissen op forel. De vissen die 
jij vangt mag jij ook mee naar huis nemen om 
thuis samen met je vrienden of familie te bakken 
en op te eten! Gooi je hengeltje maar uit. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Je geduld leren bewaren. 
- Plezier beleving in de buitenlucht met je 

groepsgenoten. 
- Succeservaringen opdoen. 

 

 
Dinsdag  10 juli    Doelen   

Sport en speldag 

 

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 

 

 
Woensdag 11 juli 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? 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 12 juli Doelen  

Mountainbike 

 

We gaan weer lekker naar buiten op de 
mountainbikes. Door onze prachtige omgeving  
zullen we met de fietsen gaan proberen onze 
grenzen te verleggen. 
 
Doelen waar we aan werken: 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Deelnemen aan het verkeer op een veilige 

manier 
- Grenzen verleggen en angst overwinnen 

 

 

 
Vrijdag  13 juli Doelen   

Pootje baden en dammen 
bouwen 

 

Vandaag gaan wij lekker met de blote voeten het 
water in en genieten van de rust om ons heen. Met 
stenen, stokken, gras kortom alles wat in de 
natuurlijk te vinden is dammen bouwen. Als wij op 
de juiste manier dammen bouwen krijgen wij een 
mooie water loop in de beek! Het wordt een 
heerlijke en gezellige dag. Neem je zwembroek 
mee zodat je eigen broek niet nat wordt. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Beleving op de blote voeten in de natuur. 
- Succesbeleving in de samenwerking. 
- Respect voor de natuur. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Zaterdag 14 juli Doelen  

Ragedag 

 

Vandaag staat in het teken van een rage van de 

afgelopen jaren. Hier gaan we dan iets van maken of 

knutselen.  

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Samenwerken met je vriendjes en 

vriendinnetjes 
- Sociale vaardigheden uitbreiden 
- Grenzen verleggen. 

 
 

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 29 

Zomervakantie week 2 

Maandag  16 juli     Doelen   

Sport en speldag 

 

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  17 juli    Doelen   

Blote voetenpad 

 

Voel op je blote voeten het therapeutisch pad, 
zand, steen en hout, koud, warm, glad en ruw. 
Een spannend parcour over gras en 
waterpartijen. Gezellig met je groep het blote 
voetenpad lopen, wie wil dat nou niet? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Grenzen verleggen en overwinnen 
- Gezellig samenzijn met je groepsgenoten 
- Sociale vaardigheden vergroten 
- Motorische vaardigheden ontwikkelen 
 

 

 
Woensdag 18 juli 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 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Donderdag 19 juli Doelen  

Zwemmen 

 

Samen met je groep naar het zwembad. We 
kunnen hier vrij bewegen en plezier maken met 
anderen. 
 
LET OP: Zwemdiploma A is verplicht! 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Leren omgaan met vrije momenten 
- Sociale vaardigheden verbeteren 
- Verbeteren van motoriek 
 

 

 
Vrijdag  20 juli Doelen   

Geocatching  

 

Vandaag staat alles in het teken van routes 
bewandelen en weten waar je naartoe moet lopen. 
Je gaat lekker aan de slag met kaartlezen en je 
leert hoe je bijvoorbeeld op kompas moet lopen. 
Het beloofd een actieve dag te worden.  
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

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

 

 



 
 
 
 
Zaterdag 21 juli Doelen  

Discodag 

 

Vandaag gaan we Talent ombouwen tot een disco. Er 

worden verschillende dansspelletjes aangeboden, het 

beloofd een spektakel te worden.  Kom jij ook? Het 

wordt een feestje!! 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
-  inzicht krijgen in andere culturen 
- Samenwerken 
- Plezier beleven 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 30 

Zomervakantie week 3 

Maandag  23 juli     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.  

 

 
 
Dinsdag  24 juli    Doelen   

Spacejump 

 

Vandaag gaan wij naar Spacejump. Wij mogen 

vandaag lekker samen gaan spelen in deze 

prachtige speelhal. 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 

 

 



 
 
 
 
Woensdag 25 juli 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 26 juli Doelen  

Dierentuin 

 

Met alle groepen gaan wij vandaag met grote 
bussen naar de Dierentuin. Met je eigen groep zul 
jij een onvergetelijke dag beleven in de Dierentuin. 
Samen naar de leeuwen, apen, struisvogels en nog 
veel meer kijken. Er wordt tussendoor gepicknickt 
en ook gespeeld in de speeltuintjes.  

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Plezierbeleving en ontspanning in de 

zomervakantie. 
- Kennis op doen m.b.t. (wilde)dieren. 
- Omgaan met regels en gezag. 

 

 

 
 
Vrijdag  27 juli Doelen   

zomerspelen 

 

Lekker sporten met je groepsgenoten. Werken aan 
onze conditie, gezondheid en spieren. Uiteraard is 
er na inspanning tijd voor ontspanning. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Leren samenwerken in groeps,- en 
teamverband 

- Sociale vaardigheden vergroten 
- Verbeteren motorische vaardigheden. 

 

 

 



 
 
 
 
Zaterdag 28 juli Doelen  

Grill master day 

 

Samen met onze groep gaan we een lekker gerecht 
klaar maken en hier mogen we uiteraard ook zelf van 
proeven. Je kan gaan laten zien dat jij weet om te 
gaan met een BBQ. Wie weet wordt jij wel een echte 
Grill Master.  
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Samenwerken met elkaar, naar elkaar 

luisteren. 
- Vergroten van zelfstandigheid 

 

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 31 

Zomervakantie week 4 

Maandag  30 juli     Doelen   

Vissen 

 

 

Vandaag gaan jullie vissen op forel. De vissen die 

jij vangt mag jij ook mee naar huis nemen om 

thuis samen met je vrienden of familie te bakken 

en op te eten! Gooi je hengeltje maar uit. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Je geduld leren bewaren. 
- Plezier beleving in de buitenlucht met je 

groepsgenoten. 
- Succeservaringen opdoen. 

 

 

 
Dinsdag  31 juli    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 
 

 

 



 
 
 
 
Woensdag 1 augustus 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? 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 2 augustus Doelen  

Mountainbike 

 

We gaan weer lekker naar buiten op de 
mountainbikes. Door onze prachtige omgeving  
zullen we met de fietsen gaan proberen onze 
grenzen te verleggen. 
 
Doelen waar we aan werken: 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Deelnemen aan het verkeer op een veilige 

manier 
- Grenzen verleggen en angst overwinnen 

 

 
Vrijdag  3 augustus Doelen   

Pootje baden en dammen 
bouwen 

 

Vandaag gaan wij lekker met de blote voeten het 
water in en genieten van de rust om ons heen. Met 
stenen, stokken, gras kortom alles wat in de 
natuurlijk te vinden is dammen bouwen. Als wij op 
de juiste manier dammen bouwen krijgen wij een 
mooie water loop in de beek! Het wordt een 
heerlijke en gezellige dag. Neem je zwembroek 
mee zodat je eigen broek niet nat wordt. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Beleving op de blote voeten in de natuur. 
- Succesbeleving in de samenwerking. 
- Respect voor de natuur. 

 



 
 
 
Zaterdag 4 augustus Doelen  

Roadtrippers 

 

 

We gaan genieten van de zon, de natuur en moeten 
proberen een zover mogelijke afstand te halen zonder 
eigen vervoer. Dit is een geweldige uitdaging voor de 
talenten.  
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Leren samenwerken 
- Vergroten van sociale vaardigheden 
- Leren plannen en uitvoeren van 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 32 

Zomervakantie week 5 

Maandag  6 augustus     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  7 augustus    Doelen   

Blote voetenpad 

 

Voel op je blote voeten het therapeutisch pad, 
zand, steen en hout, koud, warm, glad en ruw. 
Een spannend parcour over gras en 
waterpartijen. Gezellig met je groep het blote 
voetenpad lopen, wie wil dat nou niet? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Grenzen verleggen en overwinnen 
- Gezellig samenzijn met je groepsgenoten 
- Sociale vaardigheden vergroten 
- Motorische vaardigheden ontwikkelen 
 

 

 
Woensdag 8 augustus 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 

 

 
 
 



 
 
 
 
Donderdag 9 augustus Doelen  

Zwemmen 

 

Samen met je groep naar het zwembad. We 
kunnen hier vrij bewegen en plezier maken met 
anderen. 
 
LET OP: Zwemdiploma A is verplicht! 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Leren omgaan met vrije momenten 
- Sociale vaardigheden verbeteren 
- Verbeteren van motoriek 
 

 

 
Vrijdag  10 augustus 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 

 

 

 



 
 
 
 
Zaterdag 11 augustus Doelen  

4 elementen 

 

Lucht, water, vuur, aarde. Dat zijn de 4 elementen die 
er zijn. Vandaag gaan we alle 4 de elementen 
onderzoeken en gebruiken. Met leuke proefjes en 
toffe avonturen gaan we allemaal leuke dingen leren 
over de 4 elementen. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Verdiepen in de seizoenen en de natuur. 
- Creatief werken. 
- Genieten van de natuur om ons heen waarop 

we zuinig zijn! 
 

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 33 

Zomervakantie week 6 

Maandag  13 augustus    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.  

 

 

 
 
Dinsdag 14 augustus    Doelen   

Spacejump 

 

Vandaag gaan wij naar Spacejump. Wij mogen 

vandaag lekker samen gaan spelen in deze 

prachtige speelhal. 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 

 

 



 
 
 
 
Woensdag 15 augustus Doelen   

Wie is de chef Wie is de chefkok? 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 
 

 

 
Donderdag 16 augustus Doelen  

Dierentuin 

 

Met alle groepen gaan wij vandaag met grote 

bussen naar de Dierentuin. Met je eigen groep zul 

jij een onvergetelijke dag beleven in de Dierentuin. 

Samen naar de leeuwen, apen, struisvogels en nog 

veel meer kijken. Er wordt tussendoor gepicknickt 

en ook gespeeld in de speeltuintjes.  

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Plezierbeleving en ontspanning in de 

zomervakantie. 
- Kennis op doen m.b.t. (wilde)dieren. 
- Omgaan met regels en gezag. 

 

 

 
 
Vrijdag  17 augustus Doelen   

Zomerspelen 

 

Lekker sporten met je groepsgenoten. Werken aan 
onze conditie, gezondheid en spieren. Uiteraard is 
er na inspanning tijd voor ontspanning. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Leren samenwerken in groeps,- en 
teamverband 

- Sociale vaardigheden vergroten 
- Verbeteren motorische vaardigheden. 

 

 

 
 



 
 
 
Zaterdag 18 augustus Doelen  

Talentfestival 

 

Het festival seizoen is in volle gang! Muziek, lekker 
eten, gezelligheid, dat zijn enkele factoren die voor 
een super festival ervaring zorgen. Wij maken er 
vandaag ons eigen grandioos Talent festival van. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Plezier beleven met je groepsgenoten 
- Vergroten van zelfstandigheid 
- Sociale vaardigheden ontwikkelen. 

 

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 34 

Maandag 20 augustus    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 21 augustus    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 22 augustus Doelen   

Taakjesdag 

 

Vandaag gaan we onze eigen locatie onder handen 
nemen, door taakjes uit te voeren. Waardoor ons 
eigen plekje er weer fantastisch uitziet. Wanneer 
zijn de spellen voor het laatst uitgezocht? Wie doet 
vandaag de afwas? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Samenwerken met groepsgenoten 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Bevorderen en stimuleren van motorische 
ontwikkeling 
 

 

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 23 augustus 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 24 augustus 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  25 augustus Doelen   

Autodag 
 

 

Vandaag staat de hele dag in het teken van auto’s. 
Welke auto’s kennen jullie? Hebben jullie thuis een 
auto? Hoe ziet een auto eruit onder de motorkap? 
Kunnen wij een auto nabouwen? Misschien 
kunnen we zelfs een auto wassen, wie weet hoe 
we dat het beste kunnen doen? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Leren samenwerken met groepsgenoten. 
- Plezier beleven met groepsgenoten. 
- Kennis opdoen en delen met betrekking tot 

auto’s. 
- Onze creatieve talenten benutten. 

 

 

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 35 

Maandag 27 augustus    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 28 augustus    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 29 augustus Doelen   

Energizers 

 

We gaan vandaag allemaal leuke spelletjes spelen 
waarbij je vanzelf erg fanatiek zal worden. 
Energizers zijn allemaal korte spellen waarbij er 
veel energie vrij komt en lachen, gieren, brullen  
gegarandeerd is. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Leren omgaan met winst/verlies 
- Leren samenwerken in groeps, en team 

verband. 
- Vergroten van sociale vaardigheden 

 

 

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 30 augustus 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 31 augustus 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  1 september Doelen   

Circusdag 
 

 

Clowns, acrobaten, goochelaars, beesten enz. We 
zullen in de huid kruipen van echte circusartiesten, 
hierbij mogen we onze eigen trucjes, stunts en 
talenten laten zien. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Vergroten en benutten van creativiteit 
- Jezelf durven laten zien/ presenteren 
- Sociale vaardigheden vergroten. 

 

 

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 36 

Maandag 3 september    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 4 september    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 5 september Doelen   

Escape room  

 

Vandaag worden we in groepjes opgesloten in een 
kamer. We moeten zorgen dat we zo snel mogelijk 
uit de kamer zien te komen… maar hoe? Vindt 
aanwijzingen en opdrachten waardoor we de 
sleutel kunnen vinden. Welk groepje is het snelste 
uit de verschillende kamers? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- creatief denken 
- Samenwerken  
- 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 6 september 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 7 september 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  8 september Doelen   

Boerderijdag 

 

Wij gaan met z’n alle naar de kinderboerderij en 

duiken in het leven van een boer/ boerin. 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 

 

 

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 37 

Maandag 10 september    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 11 september    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 12 september Doelen   

Opa en omadag 

 

We kruipen vandaag in de huid van oude opaatjes 
en omaatjes. Wie kan iets vertellen over zijn eigen 
grootouders. Hoe leefde onze grootouders vroeger, 
wat waren de bezigheden van opa`s en oma`s 
vroeger. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Inleven in anderen 
- Kennis verwerven over andere tijden 
- Sociale vaardigheden vergroten 

 

 

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 13 september 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 14 september 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  15 september Doelen   

Expeditie Robinson  
 

 

Maak je eigen vuurtje, blijf zo lang als mogelijk op 
een paal staan en hang zolang als mogelijk met je 
armen aan een spijkerbroek. Waaw, in het bos 
gaan wij grootse spelletjes spelen en kijken wie dit 
het aller beste kan en de Expeditie Robinson trofee 
wint. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Omgaan met winst en verlies. 
- Sportief en actief bezig zijn in de natuur. 
- Je eigen grenzen verleggen en jezelf op de 

proef stellen. 
 

 

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 38 

Maandag 17 september    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 18 september    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 19 september Doelen   

Quiz en bingo 

 

Wie heeft zijn gelukstrui aan en zal de meeste 
prijzen in de wacht slepen tijdens onze Talent 
Bingo. 
Met je eigen groep ga je een superleuke middag 
beleven waarbij spanning en sensatie 
gegarandeerd is. Ook zullen we mee doen met een 
leuke quiz, wie kan de meeste vragen goed 
beantwoorden 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Plezier beleven met je leeftijdsgenoten 
- Succeservaring beleven 
- Sociale vaardigheden vergroten 
- Kennis verwerven over verschillende 

onderwerpen 
 
 

 

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 20 september 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 21 september 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  22 september Doelen   

Burendag 

 

Wie zijn je buren? In welke buurt woon jij? We 
gaan vandaag de buurt verkennen en iets voor 
onze buren doen. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Iets voor een ander doen 
- Leren samenwerken in groeps, en 

teamverband 
- Sociale vaardigheden vergroten 

 

 

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 39 

Maandag 24 september    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 25 september    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 26 september Doelen   

Healthy Life 

 

Samen met je groepsgenoten wordt er gekeken 
wat wij zoal op een dag eten. Eten wij eigenlijk wel 
gezond? Hoeveel suikerklontjes zitten er 
bijvoorbeeld in een glas Jus d’orange? Middels 
quizvragen wordt jullie kennis  gemeten en kom jij 
er misschien wel achter dat je beter wat anders 
kunt eten wat gezonder is. Natuurlijk mag je soms 
eens lekker wat ongezonds eten, als dit maar in 
verhouding staat tot de rest. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Kennis en ervaring m.b.t. levensmiddelen. 
- Weten wat gezonde voeding is en met je 

doet. 
- Groepsgevoel creëren, willen wij allemaal 

gezonder gaan leven.  
 

 

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 27 september 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 28 september 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  29 september Doelen   

Nationale sportweek: 
 

 

Deze week is het de Nationale Sportweek, ook bij 
Talent staat deze week dus alles in het teken van 
Sport en gezondheid. We gaan met onze groep dus 
onze sportiviteit laten zien! 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Vergroten van motorische vaardigheden 
- Leren samenwerken in groeps, en team 

verband 
- Leren omgaan met winst/verlies 

 

 

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 
 

 

  

 


