
Amsterdam, 27 september 2017 
 
Betreft: Topscore promodag 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Op De Apollo doen wij nu al een aantal jaren mee met Topscore. Topscore is een initiatief vanuit de gemeente waarbij 
school, gemeente en de georganiseerde sport samenwerken om leerlingen uit Amsterdam en omstreken, op een 
laagdrempelige manier, kennis te laten maken met verschillende sporten. Topscore heeft zichzelf als doel gesteld om zoveel 
mogelijk kinderen in Amsterdam in verenigingsverband aan het sporten te krijgen. Alle trainingen worden dan ook gegeven 
door gecertificeerde trainers, die allemaal bij een vereniging binnen hun sport werken. 
 
Op dinsdag 3 oktober zullen wij vanuit Topscore met alle leerlingen van leerjaar 1 een sportieve dag gaan beleven, de 
zogenaamde Topscore Promodag. Het doel van de dag is: leerlingen kennis laten maken met de sporten die worden 
aangeboden. Dit jaar hebben wij gekozen voor basketbal, flagfootball, voetbal/damesvoetbal en bootcamp/topscorefit. 
Mocht er voor uw zoon of dochter een sport aangeboden worden die interesse wekt, dan kan de leerling in overleg met u 
kiezen om zich in te schrijven.  
 

Sport Dag en tijd Locatie Eerste 
training 

Bootcamp/ 
Topscorefit 

Maandagen van 16.00 tot 17.15 Apollo 6 november 

Basketbal Dinsdagen van 16.00 tot 17.15 Apollo 7 november 

Voetbal Woensdagen van 16.00 tot 17.15 CSB 
(De Cuserstraat 3, Amsterdam) 

8 november 

Dames 
voetbal 

Woensdagen van 16.00 tot 17.15 CSB 
(De Cuserstraat 3, Amsterdam) 

8 november 

Flagfootbal Donderdagen van 16.00 tot 17.15 CSB 
(De Cuserstraat 3, Amsterdam) 

9 november 

 
Als uw zoon of dochter ervoor kiest zich in te schrijven, doet hij of zij dit voor een periode van ongeveer 12 weken, waarin 
de training van de betreffende sport één keer per week plaatsvindt. Dit betekent wel dat wij van ingeschreven leerlingen 
verwachten dat zij altijd aanwezig zijn bij de trainingen. Uiteraard is er ruimte voor uitzonderingen, maar het zoveel 
mogelijk aanwezig zijn is zeker het streven. 
 
De leerlingen dienen dinsdag 3 oktober allemaal het volgende bij zich te hebben: 

- Sportkleding (inclusief indoor schoenen) 
- Lunchpakket 
- Voldoende drinken 

Laat waardevolle spullen thuis!!! 
 

Concreet voor dinsdag 3 oktober: Alle leerlingen van leerjaar  1 moeten om 08.45 uur op school zijn. 

Wij zullen dan kort de dag introduceren en lopend vertrekken naar De Sporthallen Zuid (Burgerweeshuispad 
54, Amsterdam). De leerlingen zullen op dit adres vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur aan het sporten zijn. Indien uw 
kind vanaf de Sporthallen Zuid zelfstandig naar huis mag, verzoeken wij u onderstaand strookje vóór dinsdag 3 
oktober ingevuld mee te geven aan uw zoon/dochter en dit in te leveren bij de mentor van uw kind. Indien wij 
geen strookje ontvangen van uw zoon/dochter, zal hij/zij eerst naar school terugkeren, voordat hij/zij naar huis 
mag.  
 
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen kunt u via de mail terecht bij Chris Wakker 
(c.wakker@deapollo.nl) 
 
Met sportieve groet, 
 
Chris Wakker 
 

 
Mijn Zoon/dochter …………………………………………………………………………….. (naam) 
 
Uit klas …………………………………….  
 
Mag zelfstandig naar huis.   Handtekening ouder/verzorger: 

mailto:c.wakker@deapollo.nl

