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Geachte ouders/verzorgers, 

Dit jaar gaat  TOPSCORE van start bij ons op het Hubertus & Berkhoff 

Wat is TOPSCORE eigenlijk? 

Topscore is een naschools sportprogramma van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. 

Het programma is ontwikkeld voor jongeren in Amsterdam. De jongeren kunnen gratis 

sporten, in de gymzaal of sporthal van of dicht bij de school. Voor de groep staat een 

trainer die contacten heeft bij een sportvereniging in de buurt. Het programma probeert 

jongeren te stimuleren zich in te schrijven in een lokale sportvereniging. De periode dat 

Topscore wordt aangeboden begint na de herfstvakantie en duurt tot midden april. In april 

wordt er door de gemeente een groot evenement gehouden: The Finals. De deelnemers 

van de Hubertus & Berkhoff zullen het opnemen tegen deelnemers van andere scholen. 

De Hubertus & Berkhoff heeft ervoor gekozen om Topscore vrijwillig aan te bieden aan de 

eerste- en tweedeklas leerlingen. 

Voor klas 1 en 2 zijn promolessen deze week ingepland. Deze lessen zijn gewoon 

gedurende een gymles die ook in het rooster staan! 

Als de leerlingen enthousiast zijn krijgen ze een inschrijfformulier mee. 

Mocht uw zoon/dochter willen deelnemen, is het van belang dat u deze samen met uw 

zoon/dochter leest en dan ondertekent. 

Deze info is gegeven aan uw zoon/dochter tijdens de mentorlessen: 

Met Topscore Amsterdam kan jij ontdekken welke sport bij jou past. Tijdens de 

promolessen maak je onder schooltijd kennis met dans en voetbal. Lijkt het je daarna leuk 

na schooltijd in de gymzaal van school aan een van deze sporten mee te doen? Dat kan!  

Elke maandag van 15.30 u. -16.30 u.. dans in gymlokaal boven. 

Elke woensdag van 16.15 u. tot 17.15 u.  voetbal in gymlokaal beneden. 

Behalve de lessen, doe je mee aan wedstrijden en bezoek je activiteiten en evenementen. 

Ook laten we je zien waar je bij jou in de buurt kunt sporten. Als je een sport gekozen 

hebt, krijg je een vaste trainer. Deze trainer is jouw contactpersoon. Voor vragen over 

trainingen, wedstrijden en sportclubs bij jou in de buurt kun je dan bij hem of haar terecht. 

 

 

Aan de ouder(s) verzorger(s) van klas 1 en 2 
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Je kunt samen met je vrienden meedoen, maar ook alleen. Plezier staat voorop! 

Aanspreekpunt zal mevrouw Hofstee , vakdocent sectie Lo, zijn. 

 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

A.Hofstee 

Vakdocent Lo 

Sport coördinator Topscore 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


