
 

   
 

                                                                  

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 8 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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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): 

Mijn naam is Denise en sinds maart ben ik werkzaam als 

groepsbegeleidster voor Talent Plus in Brunssum. Ik heb de opleiding 

Medewerker Maatschappelijke Zorg afgerond in de richting van Jeugdzorg 

en werk al een aantal jaar met veel plezier met jeugd en kinderen.  

Op de groep vind ik het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met 

veel plezier blijven komen zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. In 

mijn vrije tijd ben ik een echte levensgenieter. Ik houd van gezelligheid, zo 

ga ik graag dagjes weg, ga graag uit eten of een drankje doen. Daarnaast 

houd ik ook van wandelen en ga regelmatig sporten met mijn vriend. 

Email: denise.ginsel@talentonline.nl  

Tel: 06-52598049 
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Manon Walraven (Brunssum):  

Mijn naam is Manon Walraven en ik ben sinds maart dit jaar werkzaam 

binnen zorgbureau Talent, als begeleidster van de groep Talent Plus.  

Momenteel ben ik bezig mijn studie leraar basisonderwijs (Pabo) af te 

ronden. Werken op Talent betekent voor mij iedere werkdag met een 

glimlach naar huis gaan.  

Binnen de groepsbegeleiding ben ik meestal te vinden bij de jongste 

talenten binnen de Plus. Ik hecht veel waarde aan rust, regelmaat, 

vertrouwen, plezier en een veilig leefklimaat waar iedereen zich fijn voelt.  

Zelf ben ik gek op lekker eten, wandelen met mijn hond en hardlopen. 

Email: Manon.Walraven@talentonline.nl  

 

LisetteLeerssen(Brunssum): 

Mijn naam is Lisette Leerssen en ik heb een volwassen 

dochter. Ik doe graag yoga en zwemmen in mijn vrije tijd. 

Ben  begeleider A  bij Talent in Brunssum. Mijn doel is om 

op een creatieve manier een positief zelfbeeld bij de 

talenten te creeren. Daarbij hoort ook het identificeren en 

uiten van gevoelens, het verschil zien tussen gepast en 

ongepast gedrag en het leren omgaan met vriendschap. 

Email: Lisette.leerssen@talentonline.nl 
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 Week aanbod - Week 27 

Maandag  2 juli    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  3 juli    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 juli Doelen   

Puzzeldag 

 
 
 
 
 

Kruiswoordpuzzels, raadsels, legpuzzels, dit zijn een 
aantal voorbeelden van puzzels. Vandaag zullen we 
onze hersens laten kraken om puzzels op te lossen. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Werken aan cognitief vermogen 
- Zoeken naar oplossingen 
- Vergroten van concentratie vermogen. 

 

 

 
 
 
 



 

   
 
Donderdag  5 juli 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 juli Doelen   

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. 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 28 

Zomervakantie week 1 

Maandag  9 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 
 

 

 
Dinsdag  10 juli    Doelen   

Finding Nemo 

 

De dag staat vandaag in het teken van vissen. We 
koppelen het thema vissen aan Finding Nemo om 
in te spelen op de leeftijd. De bedoeling is om 
kennis te maken met vissen en er worden leuke 
en ludieke knutselwerkjes gemaakt.  
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige 

context 
 

 

 



 

   
 
 
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? 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 12 juli Doelen  

Speeltuin 

 

Heerlijk buiten spelen met je vriendjes en 
vriendinnetjes van Talent. We gaan naar een 
speeltuin waar we de hele  
dag veel plezier gaan beleven. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Plezier beleven met anderen 
- Sociale redzaamheid vergroten 

 

 

 
Vrijdag  13 juli Doelen   

Plantjes en Beestjes 

 

Het is zomer, dus we gaan lekker naar buiten. We 
gaan op zoek naar verschillende planten en 
beestjes en zullen hier ook veel over leren. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Kennis opdoen over de natuur 
- Gezellig samenzijn en avonturen beleven met 

je groep 
- Sociale vaardigheden vergroten 
 

 

 
 



 

   
 
Zaterdag 14 juli Doelen   

Rage dag 

 

 

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. 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 29 

Zomervakantie week 2 

Maandag  16 juli     Doelen   

Poppenkast en toneel 

 

Samen met onze vriendjes van de groep gaan we 

onze fantasie de vrije loop laten gaan. We gaan 

de wereld in van Jan Klaassen en Katrijn. We gaan 

kijken naar voorstellingen van elkaar en die gaan 

we zelf verzinnen. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Vergroten van de fantasie 
- Leren samen spelen 
- Creativiteit vergroten 

 

 

 
Dinsdag  17 juli    Doelen   

Park en Picknick 

  
 

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 18 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 
 

 

 
 
 



 

   
 
Donderdag 19 juli Doelen  

Dierentuin Aken 

 

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  20 juli Doelen   

Schattenjacht 

 

Op zoek naar schatten zoals de piraten en ridders 
dit vroeger ook deden. Wie is er een echte 
speurneus en gaat ons helpen op zoek naar de 
schat. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Samen zoeken naar oplossingen 
- Fantasie wereld vergroten 
- Samenwerken met anderen 

 

 
Zaterdag 21 juli Doelen   

Discodag 

 

Vandaag maken we er een gezellige boel van. Onze 
dansschoenen kunnen uit de kast en de disco 
kleren mogen weer aangetrokken worden. In de 
middag wordt de dansvloer geopend en mogen we 
onze beste dansmoves laten zien. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Plezier maken met je groepsgenoten. 
- Meedoen aan de feestvreugde. 
- Rekening houden met elkaar. 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 30 

Zomervakantie week 3 

Maandag  23 juli     Doelen   

Politie en boevendag 

 

De talenten gaan in thema politie en boeven 
leuke spelletjes spelen. Door te verkleden en in 
hun fantasie te spelen beloofd dit een geweldige 
dag te worden 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Plezierbeleving  
- Kennis op doen m.b.t. Politie 
- Omgaan met regels 
- Omgaan met winst en verlies 

 

 

 
Dinsdag  24 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 

 

 

 
Woensdag 25 juli Doelen   

Steinerbos 

 

Heerlijk buiten spelen met je vriendjes en 
vriendinnetjes van Talent. We gaan naar de 
steinerbos waar we de hele  dag veel plezier gaan 
beleven samen. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Plezier beleven met anderen 
- Sociale redzaamheid vergroten 

 

 

 
 
 
 



 

   
 
Donderdag 26 juli Doelen  

Astronautendag 

 

One small step for a man, one giant leap for Talent. 
We worden vandaag echte astronauten en gaan 
ons verdiepen in de ruimte en alles wat er mee te 
maken heeft. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Verdiepen in het leven van een astronaut 
- Spelend leren over de ruimte 
- Creativiteit vergroten  

 

 

 
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   

Grillmaster 

 

Grillmaster voor een dag, wie wil dat nou niet. Wie 
kan er de lekkerste burger maken en toont zo zijn 
Grill kwaliteiten. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Leren samenwerken 
- Vergroten van zelfstandigheid 
- Vergroten sociale vaardigheden 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 31 

Zomervakantie week 4 

Maandag  30 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 
 

 

 
Dinsdag  31 juli    Doelen   

Finding Nemo 

 

De dag staat vandaag in het teken van vissen. We 
koppelen het thema vissen aan Finding Nemo om 
in te spelen op de leeftijd. De bedoeling is om 
kennis te maken met vissen en er worden leuke 
en ludieke knutselwerkjes gemaakt.  
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Bevorderen van de creativiteit 
- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Contact maken binnen een veilige 

context 
 

 

 



 

   
 
 
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? 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 2 augustus Doelen  

Speeltuin 

 

Heerlijk buiten spelen met je vriendjes en 
vriendinnetjes van Talent. We gaan naar een 
speeltuin waar we de hele  
dag veel plezier gaan beleven. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Plezier beleven met anderen 
- Sociale redzaamheid vergroten 

 

 
Vrijdag  3 augustus Doelen   

Natuurdag 

 

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. 

 

 



 

   
 
 
Zaterdag 4 augustus Doelen   

Ontdek de stad 

 

Vandaag gaan we met de groep naar de stad. We 
gaan ontdekken wat er allemaal in een stad 
gebeurd, welke gebruiken zijn er. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Kennis op doen over het leven in een stad 
- Vergroten sociale vaardigheden 
- Leren samenwerken en rekening houden 

met elkaar. 
 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 32 

Zomervakantie week 5 

Maandag  6 augustus     Doelen   

Poppenkast/toneel 

 

Samen met onze vriendjes van de groep gaan we 
onze fantasie de vrije loop laten gaan. We gaan 
de wereld in van Jan Klaassen en Katrijn. We gaan 
kijken naar voorstellingen van elkaar en die gaan 
we zelf verzinnen. 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Vergroten van de fantasie 
- Leren samen spelen 
- Creativiteit vergroten 

 

 

 
Dinsdag  7 augustus    Doelen   

Park en Picknick 

  
 

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 8 augustus Doelen   

Blote voetenpad 

 

Voel op je blote voeten het therapeutisch pad, 
zand, steen en hout, koud, warm, glad en ruw. Een 
spannend parcours 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 
 

 

 
 
 
 



 

   
 
Donderdag 9 augustus Doelen  

Dierentuin Aken 

 

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  10 augustus Doelen   

Piratendag 

 

Vandaag staat er piratendag op het programma. Je 
gaat uitzien als een echte piraat. Ook gaan jullie 
samen opzoek naar de dingen die piraten allemaal 
doen. Dit wordt een super spannende 
avonturendag! 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Creatief zijn met je handen. 
- Het leren leven in een fantasie wereld.  
- Bevorderen van sociale vaardigheden. 

 

 

 
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! 
 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 33 

Zomervakantie week 6 

Maandag  13 augustus     Doelen   

Politie en boevendag 

 

De talenten gaan in thema politie en boeven 
leuke spelletjes spelen. Door te verkleden en in 
hun fantasie te spelen beloofd dit een geweldige 
dag te worden 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Plezierbeleving  
- Kennis op doen m.b.t. Politie 
- Omgaan met regels 
- Omgaan met winst en verlies 

 

 

 
Dinsdag  14 augustus    Doelen   

Koken 

 

Samen met onze groep gaan we een lekker 
gerecht klaar maken en hier mogen we uiteraard 
ook zelf van proeven. Wat is jouw 
lievelingsgerecht, pizza, pasta, of misschien wel 
een lekkere stamppot? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

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

luisteren. 
- Vergroten van zelfstandigheid 

 

 

 
Woensdag 15 augustus Doelen   

Steinerbos 

 

Heerlijk buiten spelen met je vriendjes en 
vriendinnetjes van Talent. We gaan naar de 
steinerbos waar we de hele  dag veel plezier gaan 
beleven samen. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Plezier beleven met anderen 
- Sociale redzaamheid vergroten 

 

 

 
 
 



 

   
 
Donderdag 16 augustus Doelen  

Disney Dag 

 

The Lion King, Tarzan en 101 Dalmatiers. Dit zijn 
een aantal van de Disney verhalen waar wij ons 
vandaag mee bezig gaan houden. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Inlevingsvermogen vergroten 
- Het benutten van creativiteit 
- Kennis verwerven over Disney verhalen 

 

 

 
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   

Talent Festival 

 

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. 

 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod - Week 34 

Maandag  20 augustus    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  21 augustus    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  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 

 

 
 
 



 

   
 
Donderdag  23 augustus Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

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

thema koken 

 

 

Vrijdag 24 augustus Doelen   

Kookclub  

 

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

 

 
Zaterdag  25 augustus Doelen   

Verkeersdag 

 
 

Vandaag gaan we het verkeer in. Wat weet jij van 
de verkeersregels en wat weet jij van de 
verkeersborden. Wandelend gaan wij meer van het 
verkeer leren. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Omgaan met het verkeer 
-  Omgaan met regels 
- Vergroten van je kennis 

 
 

 

 



 

   
 

Week aanbod - Week 35 

Maandag  27 augustus    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  28 augustus    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  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 

 

 

 
 



 

   
 
Donderdag  30 augustus Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

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

thema koken 

 

 

Vrijdag 31 augustus Doelen   

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. 

 
 

 



 

   
 

Week aanbod - Week 36 

Maandag  3 september    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  4 september    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  5 september Doelen   

Zintuigendag 

 
 
 
 
 

We gaan vandaag onze zintuigen op de proef 
stellen. Kan jij aangeven welke zintuigen de mens 
allemaal heeft? Wie kan er zien als een adelaar, 
wie kan ruiken als een hond? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Leren vertrouwen van anderen 
- Zintuigen optimaal gebruiken 
- Bevorderen van sociale vaardigheden 
- Je zult alles te weten komen over alle 

zintuigen 
 

 

 
 



 

   
 
Donderdag  6 september Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

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

thema koken 

 

 

Vrijdag 7 september Doelen   

Kookclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 
 

 

 
Zaterdag  8 september Doelen   

Boerderijdag 

 
 

Vandaag kruipen we in de huid van de boeren. Hoe 
ziet het boerenleven er uit? We gaan spelenderwijs 
kennis maken met het boerenleven. 
 
Er wordt  o.a. gewerkt aan: 

- Kennis verwerven over het boerenleven 
- Leren samenwerken in groepsverband 
- Vergroten van zelfstandigheid 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod - Week 37 

Maandag  10 september    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  11 september    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 12 september Doelen   

Opa en oma dag 

 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 
 



 

   
 
Donderdag  13 september Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

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

thema koken 

 

 

Vrijdag 14 september Doelen   

Kookclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 
 

 

 
Zaterdag  15 september Doelen   

Avonturendag 

 
 

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 

 
 

 



 

   
 

Week aanbod - Week 38 

Maandag  17 september    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  18 september    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 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 
 

 



 

   
 
 
Donderdag  20 september Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

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

thema koken 

 

 

Vrijdag 21 september Doelen   

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 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod - Week 39 

Maandag  24 september    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  25 september    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 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.  
 

 



 

   
 
 
Donderdag  27 september Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

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

thema koken 

 

 

Vrijdag 28 september Doelen   

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 

 

 

 

  


