Programmaboekje Groepsbegeleiding TALENT
Locatie Geleen
Dit is het programmaboekje voor de groepsbegeleiding, locatie Geleen. In dit boekje kunt u de
jaarplanning vinden voor het jaar 2020 met de verschillende thema`s. Wij werken iedere week met
een weekthema dat creatief, actief , sportief en educatief is.

Algemene informatie
Locatie:
Eloystraat 1A
6166 XM Geleen
E-mail: info@talentonline.nl
Planning schoolweken:
Dinsdag 15.00 – 18.30 u
Woensdag 12.00 – 18.00 u
Zaterdag 10.00 – 16.00 u

Planning schoolvakanties:
Dinsdag 11.00 – 17.00 u
Woensdag 11.00 – 17.00 u
Zaterdag 10.00 – 16.00 u

Aanmelden:
Denk er aan dat uw kind 48 uur van te voren is aangemeld om teleurstelling te voorkomen.
Aanmelden kan via info@talentonline.nl of 043-4083063
Afmelden:
Het kan uiteraard voorkomen: u heeft uw kind aangemeld voor een activiteit en hij/zij kan
onverhoopt niet deelnemen. Geen probleem, maar meld dit tijdig. Afmelden kan bij:
info@talentonline.nl of 043-408306

Visie en doelen
Binnen de divisie groepsbegeleiding wordt er begeleiding geboden in een veilige groepscontext aan
kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Hierin wordt er gevarieerd in een breed activiteiten aanbod,
afgestemd op de zorgbehoefte door gebruik te maken van ieders talent. De groepen worden
samengesteld op basis van individuele talenten, diagnostiek,
intelligentie- en ontwikkelingsniveau en leeftijd. Alle groepsactiviteiten vinden onder permanent
toezicht en professionele begeleiding plaats.
Doelen waar aan gewerkt wordt tijdens de groepsbegeleiding bij Talent:
- Optimaal benutten van de Talenten
- Leren omgaan met leeftijdgenoten
- Bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
- Versterken van een positief zelfbeeld
- Stimuleren van lichaamsbeweging
- Leren omgaan met structuur

-

Leren omgaan met (cyber)pesten
Leren omgaan met sociale media
Leren omgaan met cultuurverschillen
Ontspanning en plezier kunnen ervaren in hetgeen dat je doet

Week aanbod – 9
Thema week van de muziek
Week van de muziek

Deze week staat in het teken
van muziek. Kennis maken met
diverse soorten muziek, just
dance, eigen creatieve rap
maken en nog veel meer.

Week aanbod - 10
Thema week van de bouw
Week van de bouw

Deze week gaan wij lekker
bouwen. Wees zo creatief
mogelijk in de materialen die
jullie gebruiken! Misschien ook
een leuk idee om een
bouwmarkt te bezoeken

Week aanbod - 11
Thema Gezond Talent
Week gezond Talent

Deze week gaan wij ons lekker
bezig houden met een gezonde
leefstijl. Eten jullie wel gezond?
Hebben jullie genoeg
lichaamsbeweging? Laat je
verassen!

Week aanbod - 12
Thema week van de zorg
Week van de zorg

De week van de zorg is
aangekomen! Hoe gaan wij
Talent vertegenwoordigen,
met name de locatie waarvan
wij gebruik maken. Gebruik je
creativiteit

Week aanbod - 13
Thema start van de lente
Week start van de lente

De lente is gestart, dus lekker
naar buiten en genieten van het
mooie weer in opkomst!
Misschien zien jullie de diertjes,
bloeien er dingen op in de
natuur. Geniet ervan!

Week aanbod - 14
Thema Talent outdoor
Week Talent outdoor

Outdoor Talent, dus lekker de
buitenomgeving intrekken en
sportief bezig zijn. Misschien
wel een helle tocht, of genieten
op de mountainbike

Week aanbod – 15

Thema Pasen
Week Pasen

Deze week is het Pasen en dit
vieren wij natuurlijk ook bij
Talent. Wie weet, misschien
komt de paashaas wel onze
kant op!

Week aanbod – 16
Thema week tegen pesten
Week tegen pesten

Helaas gebeurt het nog steeds:
pesten. Dit thema kunnen wij
dan ook zeker niet zomaar
voorbij gaan! Deze week gaan
wij ons hier bewuster van
worden

Week aanbod – 17
Thema week van de familie
Week van de familie

Deze week gaan wij bespreken
wie voor jou belangrijk is, ook
gaan wij iets moois knutselen
voor degene die in je familie in
het zonnetje mag worden
gezet.

Week aanbod – 18
Thema week van de vrijheid
Week van de vrijheid

De week van de vrijheid, dit
moet gevierd worden! Deze
week gaan wij dan ook dieper
in op de reden waarom wij
vrijheid vieren. De 2e wereld
oorlog nemen wij daarin mee.

Week aanbod – 19
Thema week lang leve het talent
Week lang leve het talent

Deze week worden onze
talenten extra in het zonnetje
gezet, want niet wij stippelen
de activiteiten uit, dit keer zijn
de talenten vooral zelf
bepalend in wat we gaan doen!

Week aanbod – 20
Thema week van Casino Talent
Week van Casino Talent

Deze week staat in het teken
van het Casino. Laat Talenten
kennis maken met het Casino
door verschillende spellen.

Week aanbod - 21
Thema week Out of the Box
Week Out of the Box

Deze week staat het thema out
of the Box centraal, gebruik
hierin veel Fantasie en denk out
of the box!

Week aanbod - 22
Thema week van de competities
Week van de competities

Deze week staat alles in het
thema van competities. Alles
draait om winnen! De kinderen
maken kennis met verschillende
competitieve sporten.

Week aanbod - 23
Thema in een week de wereld rond

Week in een week de wereld rond

Deze week staat in het thema
van de wereld. We reizen
samen met de kinderen de
wereld rond en laten ze kennis
maken met verschillende
culturen.

Week aanbod - 24
Thema Oud Hollandse tradities
Week van oud Hollandse traditie

Deze week staat in het thema
van Oud Hollandse tradities. Ik
hou van Holland en andere
Hollandse gewoontes! Laat de
kinderen kennis maken met
activiteiten die horen bij
Holland.

Week aanbod - 25
Thema start van de zomer
Week start van de zomer

Start van de zomer, de zomer
komt er weer aan. Trek met de
kinderen de buitenlucht in en
laat ze zien wat de natuur doet
in de start van de zomer.

Week aanbod – 26
Thema de weg op en het verkeer

Week van het verkeer

Deze week gaan we met de
kinderen het verkeer
ontdekken. Maak de kinderen
bewust van de gevaren in het
verkeer en de regels die hier
gelden.

Week aanbod – 27
Thema week Talent active
Week Talent active

Deze week staat Talent active
centraal. Actief zijn is hierin het
streven. Ga met de kinderen
lekker naar buiten, organiseer
een leuk toernooi of een
zeskamp.

Week aanbod – 28
Thema week Talent outdoor
Week Talent outdoor

Talent outdoor staat centraal
deze week. Ga met de kinderen
naar buiten en laat ze creatief
werken met spullen uit het bos
bijv.

Week aanbod – 29
Thema week van de hulpdiensten

Week van de hulpdiensten

Deze week is het de week van
de hulpdiensten. Laat de
kinderen kennismaken met de
verschillende hulpdiensten en
wat deze voor de mensen
betekenen.

Week aanbod – 30
Thema week Zomerspelen
Week van de zomerspelen

De week staat in het thema
zomerspelen. Organiseer een
leuk zeskamp buiten of
estafettes in de buitenlucht.

Week aanbod - 31
Thema Talent op safari
Week van Talent op safari

Deze week staat in het thema
reizen, ontdekken van nieuwe
landschappen, omgevingen en
dieren. Een fantasierijke reis.

Week aanbod – 32
Thema Ter land, ter zee en in de lucht

Week van Ter land, ter zee en in de
lucht

Deze week staat in het teken
van alles op het land in de zee
en in de lucht, van dieren die
vliegen naar mensen die
zwemmen tot raketten die
vliegen.

Week aanbod - 33
Thema Superhelden en stripfiguren
Week van Superhelden en
stripfiguren

Superhelden van vroeger en nu
bespreken, een speurtocht in
het thema of een eigen
stripverhaal maken. Laat je
verhaal spreken.

Week aanbod - 34
Thema Back to school
Week Back to school

Deze week is een realisatie
week, hierbij is het een weekje
ritme krijgen, het lokaal netjes
maken, rustig een film kijken,
een pyjamadag, etc.
Dit omdat de scholen weer
gaan beginnen en wij er klaar
voor willen zijn!

Week aanbod - 35
Thema CSI Talent

Week CSI Talent

Een spannende week waarbij
misdaad wordt bestreden en
puzzels worden ontrafeld. Van
een escaproom tot detective
spellen, … Talenten lossen het
op.

Week aanbod - 36
Thema Talent culinair
Week Talent culinair

Een week van koken en
tafelmanieren. We zullen deze
week bezig zijn met activiteiten
zoals een menukaart maken,
koken , onderzoeken van
smaken,… Een smakelijke week!

Week aanbod - 37
Thema De binnen week
Week De binnen week

Een week waarbij er niet naar
buiten wordt gegaan, we zullen
binnen activiteiten doen zoals
indoor hutten bouwen, een
pyjama dag, film kijken, … Ook
binnen kunnen we het gezellig
maken.

Week aanbod – 38
Thema Cowboys en Indianen

Week Cowboys en indianen

Deze week staan cowboys en
indianen centraal, vlaggenroof
of levend stratego, of een
verkleed dag, mogelijkheden
genoeg om het wilde westen te
ontdekken.

Week aanbod – 39
Thema week tegen pesten
Week Nationale sportweek

Deze week staat het sporten
centraal, een parcours, voetbal,
basketbal, hardlopen, … Er kan
niet genoeg gesport worden
deze week.

Week aanbod – 40
Thema week van de dieren
Week van de dieren

Schattig, lief, mooi, klein, groot,
lang, smal, dik en dun alle
dieren zijn deze week
belangrijk. Van dieren
knutselen tot dieren bekijken
deze week staan ze allemaal
centraal binnen Talent.

Week aanbod – 41
Thema week Talent’s got Talent

Week Talent’s got Talent

Deze week gaan we kijken waar
al onze Talenten nu ‘echt’ goed
in zijn. Een toneelstuk, zingen,
dansen, … Waar ben jij nu
‘super’ goed in, laat het zien in
deze week.

Week aanbod – 42
Thema week Talent Outdoor
Week Talent Outdoor

Deze week is een week buiten
zijn, van wandelingen tot
bosbezoek tot buiten sporten,
zolang het weer het toelaat
zullen er buiten activiteiten
zoals sport en bewegen
georganiseerd worden.

Week aanbod – 43
Thema week van de workshops
Week Talent workshops

Deze week worden er van
allerlei interessante workshops
georganiseerd. Rust en
ontspanning tijdens de joga,
een schilderij maken als een
kunstenaar en ga zo maar door.
Kom er achter waar je talenten
en interesses liggen!

Week aanbod – 44
Thema griezelen bij Talent

Week griezelen bij Talent

Deze week is het Halloween en
spookt het bij Talent! Denk aan
een pompoen uithollen, een
griezel speurtocht, elkaar
inwikkelen met toiletpapier als
mummie en ga zo maar door.
Laat je verassen!

Week aanbod – 45
Thema Talent in het midden
Week Talent in het midden

Deze week staat Talent in het
midden! Van allerlei leuke
activiteiten doen en achter
zoveel mogelijk weetjes komen
van Talent. Duik onze
geschiedenis in en geniet van
onze prachtige organisatie.

Week aanbod – 46
Thema Talent in het nieuws
Week Talent in het nieuws

Deze week brengen wij Talent
in het nieuws. Maak per locatie
een Talent krant, waarin
artikels te vinden zijn over
activiteiten en weetjes binnen
de locatie waar jullie naartoe
gaan

Week aanbod – 47
Thema week van de techniek

Week van de techniek

Deze week gaan jullie lekker
technieken. Ontdek de
materialen uit een
gereedschapskist. We gaan
creatief bezig zijn met onze
handen.

Week aanbod – 48
Thema Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
Week Sinterklaasje kom maar
binnen met je knecht

Onze lieve Sint is weer in het
land, dus brengt ook een
bezoekje aan Talent! Genieten
van snoepgoed, lekkers en een
mooi groepscadeau. Versier dus
de locatie zo origineel mogelijk
voor Sinterklaas.

Week aanbod – 49
Thema Kunstvol Talent
Week Kunstvol Talent

Deze week duiken jullie de
wereld in een echte
kunstenaar. Schilder een kunst
schilderij, versier een vaasje en
nog veel meer. Ontdek je eigen
creativiteit!

Week aanbod – 50

Thema Heitje voor het karweitje
Week Heitje voor het karweitje

Heitje voor het karweitje, wat is
dit nu precies? Doe iets voor de
ander en krijg daar een
kleinigheidje voor terug. Ga
bijvoorbeeld de buurt langs en
kijk of je iets voor de ander
kunt betekenen.

Week aanbod – 51
Thema Start van de winter
Week Start van de winter

De start van de winter staat
voor de deur. Gezellig bezig
houden met van allerlei weetjes
over de winter, dit met een
lekkere warme kop chocomelk!
Doe verder dikke kleding aan,
want we gaan zeker ook naar
buiten.

Week aanbod – 52
Thema Kerst bij Talent
Week Kerst bij Talent

Deze week is het kerst en dat
vieren wij ook bij Talent! De
kerstboom opzetten,gezellig
samen zijn, genieten van een
kerstbrunch en nog veel meer
gezelligheid.

