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Toppers special – open huis 2023 

 
 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   
 
Dit is een Toppers speciale editie.  
We vinden het als school belangrijk u goed te informeren over zaken die zich afspelen op 
school. 
Elke twee weken op vrijdag ontvangen de ouders per mail deze nieuwsbrief voor ouders en 
leerlingen vol wetenswaardigheden over de Groene Hart Topmavo.  
 
In Toppers schrijven we over de dingen die we meemaken op school, dus bijvoorbeeld over 
een excursie, een sportdag, een project of een wedstrijd waar ze aan meedoen. Ook is er 
aandacht voor andere zaken als iPad gebruik, berichten van de GGD of de ouderraad. 
 
Naast deze nieuwsbrief wordt er twee keer per jaar een klassennieuwsbrief gemaakt door de 
mentor, met daarin nieuws voor ouders en leerlingen in een iets andere opzet. 
 
We hebben voor u een selectie gemaakt uit eerder 
verschenen edities, zodat u een impressie krijgt. Veel 
leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Petra Pison 
Vestigingsdirecteur Topmavo 
                                                 
 
Binnenkort brugklaskamp 

De brugklas gaat op kamp naar Hierden, vlakbij Harderwijk. We 
hopen natuurlijk op een fantastisch kamp met elkaar. Dit 
betekent voor de organisatie op school dat er roosterwijzigingen 
te verwachten zijn, dus houd dit goed in de gaten. We wensen 
alle brugklassers en leiding die meegaan heel veel plezier toe 
tijdens het kamp.  
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Brugklaskamp na afloop 
Het brugklaskamp trof deze week goed weer en de sfeer was goed in Hierden. 
Het programma was afwisselend en daarin konden we als school alles in kwijt: elkaar beter 
leren kennen, jezelf beter leren kennen, samenwerken, volhouden, eten wat de pot schaft, 
samen griezelen in het bos, je tent en je spullen wel of niet op orde willen houden, het 
kamphuis opruimen en de afwas afdrogen.  
Dank aan ieders inzet! En vooral ook dank aan de organisatoren; meneer Haveman en meneer 
Hoogenboom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontbijt/lunch 

Wij lezen en horen natuurlijk ook alle berichten rondom de verschillende 
problemen in Nederland. Het is voor een steeds grotere groep mensen moeilijk is 
om rond te komen. Wij begrijpen dat het een lastig onderwerp is om te bespreken 
en daarom willen we graag ons steentje bijdragen. Als er een leerling zonder 

ontbijt of lunch naar school moet, omdat dat gewoon even niet gaat, dan kunt u dat via de 
administratie (admtopmavo@scopescholen.nl) of de mentor van uw zoon/dochter laten 
weten. Wij kunnen dan een ontbijt- of lunchpakket regelen. Deze kan (onopvallend) 
afgehaald worden, tussen 7.30 uur en 8.00 uur. Wij snappen dat het lastig kan zijn, maar 
vragen toch om het aan te geven. 
  
Huiswerkklas en Studiebegeleiding 
Huiswerkklas 

We boden altijd studiebegeleiding vanuit de docenten aan. We hebben 
echter geconstateerd dat dit meer een huiswerkklas is en vanaf dit 
schooljaar gaan we dat zo ook noemen. De leerlingen kunnen 3 keer 
per week op maandag, woensdag en donderdag naar de huiswerkklas. 
We starten hiermee na de herfstvakantie. 

 
Studiebegeleiding 
Studiebegeleiding blijft wel bestaan, verzorgd door bureau A tot Z, gefinancierd vanuit de 
NPO gelden, één keer per week. Zij helpen de leerlingen met plannen en organiseren en 
starten per 13 september. De aanmelding van deze begeleiding gaat via de mentor. 
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Extra les Nederlands, wiskunde en Engels 
De vakgerichte ondersteuning van bureau A tot Z heet extra les Nederlands (begrijpend 
lezen), extra les wiskunde (rekenen), extra les Engels. Deze onderdelen worden aangeboden 
voor klas 2, 3 en 4. Klas 1 tl kan zich alleen opgeven voor het onderdeel extra les wiskunde 
(rekenen). Klas 1 heeft namelijk ook RT en daarin worden begrijpend lezen en het leren van 
een vreemde taal aangeboden. De extra lessen worden gefinancierd vanuit de NPO-gelden. 
Alle extra lessen zijn op de dinsdag het 8e of 9e uur. Aanmelding vindt plaats via de 
mentoren.  
 
Bezoek aan de Bibliotheek Rijn en Venen 
Op 27 en 28 september zijn er vier 1e klassen op bezoek geweest in de openbare bibliotheek 
in Alphen. Er werd een rondleiding gegeven, een biebEscapespel gespeeld en de leerlingen 
die zelf nog geen lid waren, mochten gratis lid worden! We hebben al veel positieve reacties 
ontvangen. Het biebEscapespel was best nog pittig maar de leerlingen deden enthousiast mee 
en stelden veel vragen. Ook de relaxfauteuils met Spotify waren in trek. De meeste leerlingen 
gingen met een boek onder de armen terug naar school en ’s middags na schooltijd zijn er 
zelfs nog een paar leerlingen teruggegaan naar de bibliotheek omdat ze nog meer boeken 
wilden lenen. 
Een geslaagde excursie dus! Op 11 en 12 oktober gaan de laatste 1e klassen naar de 
bibliotheek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talentenmiddag 9 november 
Alle workshops werden vanmiddag druk bezocht met kinderen uit groep 8 op onze 
talentenmiddag. Er werd geknutseld, getekend, gesport en werden er filmpjes op de iPad, 
lekkere hapjes in de keuken en muziek gemaakt. 
Allemaal talenten, die je bij ons kunt inzetten bij de talentklassen (Atelier, Culinair, Live & 
Media, Sport en Science & Techniek) als je in klas 1 en 2 van de Topmavo zit. 

https://groenehartscholen.nl/topmavo/ons-onderwijs/
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Trots lieten de leerlingen van groep 8 datgene wat ze gemaakt en gedaan hadden aan elkaar 
zien tijdens de presentatie. Het was een zeer geslaagde middag. 
Heb je deze middag gemist? Meld je dan aan voor woensdagmiddag 30 november op onze 
website. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paarse vrijdag 
Op vrijdag 9 december is het “Paarse vrijdag”. Paarse vrijdag is een dag waarop scholieren 
en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met 
homo's, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder 
jaar op de tweede vrijdag van december gehouden. Op de Topmavo besteden we ieder jaar 
aandacht aan Paarse vrijdag. 

Als school willen wij benadrukken dat Paarse vrijdag een dag is waarop 
je laat zien dat iedereen altijd zichzelf mag zijn op onze school. Er 
hangen posters in school en ook de dagopening staat in het teken van 
Paarse vrijdag.   
Verder wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan dit onderwerp 
tijdens de lessen L&M in 3 tl. Er is een groep leerlingen dit jaar die 
ideeën heeft aangedragen en meehelpt met het organiseren. 

 
Avea  
Met project Aandacht voor een ander starten we ieder jaar tijdens de kerstviering met de 
klas. We willen aandacht vragen voor projecten/doelen waarmee we aangeven dat niet alles 
vanzelfsprekend is. Ook halen we via verschillende acties geld op om deze projecten te 
ondersteunen.  
 
Dit schooljaar zijn er twee doelen uitgekozen met een thema waar steeds meer mensen mee 
te maken hebben. Toenemende armoede in onze maatschappij waarbij voor een steeds grote 
aantal mensen het moeilijker wordt om te voorzien in dagelijkse behoeften. 
 

We kozen voor de Stichting Jarige Job en Ik kook ook voor jou. Jarige Job deelt 
jaarlijks duizenden pakketten uit aan gezinnen waar anders de verjaardag niet 
gevierd kan worden omdat zij hiervoor het geld niet hebben. Het pakket bevat o.a. 
mogelijkheden om te trakteren, een mooi cadeau voor de jarige, slingers en 

ballonnen e.d.  

https://groenehartscholen.nl/talentendag/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biseksualiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lesbische_vrouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transgenderisme
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‘Ik kook ook voor jou’ is een particulier initiatief dat opgestart is door twee Alphense dames, 
die in eerste instantie extra kookten voor gezinnen die het nodig hadden. Inmiddels bieden ze 

mensen die het financieel zwaar hebben en hen daarbij willen steunen, 
gratis gerechten aan of zij stellen pakketten samen waarmee mensen een 
maaltijd zelf kunnen koken. Zij ontvangen hiervoor geen subsidie en 
kunnen onze steun dus goed gebruiken. 

 
Uit het jaarrooster 
(zie ook de website, u kunt daar de data voor het hele jaar zien).  
 
Op deze plek vermelden wij de activiteiten van de komende periode. 
 
Vrijdag 20 januari 2023 : Open huis op de Topmavo vanaf 15.30 uur. 
 
En zoals we altijd afsluiten: Iedereen een fijn weekend toegewenst! 
 

https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/topmavo/afspraken-en-regels#a2201253963

