



 

Toppie sport programma tot 
December 2020 

School: KJS 

Groep 1&2 
Voor groep 1 en 2 hebben we het Kaboutersportprogramma. We werken met 
de seizoenen: Herfst, Winter, Lente en Zomer. Voor ieder seizoen hebben we 

3 uitgewerkte lessen. De eerste les wordt verzorgd door de Toppie 
sportcoach. De tweede en derde les kan de de groepsleerkracht zelf geven. 

Kaboutersport tijdens schooltijd. 
Dinsdag 6 oktober van 12.30 - 14.00 uur 
Dinsdag 13 oktober van 12.30 - 14.00 uur 

De les vindt plaats in het speellokaal,  
iedere groep heeft 45minuten les. 

Groep 3 & 4 
Voor groep 3 en 4 hebben we het Trixxsprogramma. Trixxs focust 
zich op de breed motorische ontwikkeling van kinderen. Dankzij 
Trixxs komen kinderen spelenderwijs in aanraking met de basis 

beweegvormen van veel verschillende sporten.

TRIXXS na schooltijd

Dinsdag 3 november van 14.45-15.45 uur

Dinsdag 10 november van 14.45-15.45 uur


Het aanmelden hiervoor verloopt via onze site: https://zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/

Groep 5 & 6 
Voor groep 5 en 6 hebben we het weerbaarheidsprogramma. Tijdens 

weerbaarheidstrainingen en/of boksles leer je op een goede manier voor je zelf 
opkomen, je grenzen aan te geven en respectvol met de ander en de omgeving 

om te gaan.
Boksen na schooltijd

Dinsdag 17 november van 14.45-15.45 uur

Dinsdag 24 november van 14.45-15.45 uur


Het aanmelden hiervoor verloopt via onze site https://zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/


Groep 7 & 8  
Voor groep 7 en 8 hebben we het JOGG-programma. Tijdens het JOGG-

programma speelt de participatie (verantwoordelijkheid) van de leerlingen uit 
groep 7 en 8 een erg belangrijke rol.

Dinsdag 8 december van 14.45-15.45 uur

Dinsdag 15 december van 14.45-15.45 uur


Het aanmelden hiervoor verloopt via onze site https://zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/


Kabouterjudo

Dinsdag 6 oktober & dinsdag 13 oktober 
Van 14.45-15.45 uur


Het aanmelden hiervoor verloopt via onze site 

https://zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/
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C
Sport oriëntatie

Tijdens de sport oriëntatie lessen maken kinderen kennis met sporten die zij 
ook op de sportvereniging kunnen beoefenen. Per wijk vindt er een andere 

sport plaats. Iedere periode dat er een nieuwe sport start wordt op school een 
voorbeeld les verzorgd door een Toppie sportcoach. De periode dat de sport 
centraal staat blijft het sportmateriaal op school of in de gymzaal liggen en 
kunnen de leerlingen samen met hun eigen juf of meester verder oefenen. 

Hiervoor heeft de school van de sportcoaches een map met uitgewerkte lessen 
gekregen. Deze zijn ook online beschikbaar. Waar het mogelijk is krijgen de 

kinderen aan het einde of tijdens een periode een clinic aangeboden in 
samenwerking met een lokale sportvereniging.

De sport oriëntatie lessen zijn voor de groepen 3t/m8 en staan gepland op:


Maandag 9 november van 08.30 - 13.30 uur


Maandag 14 december van 08.30 - 13.30 uur

v.l.n.r.
sportcoach Jordi, sportcoach Kirsten, cultuurcoach Dana, cultuurcoach Jennifer, sportcoach Rick, Sportcoach Maarten

Website: 	 https://zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/

Facebook:	 https://www.facebook.com/ToppieSportenKunstcoach 

Instagram:	 https://www.instagram.com/toppiecoach/


Vragen over het Toppie sportprogramma? Mail naar kirsten@toppiecoach.nl 
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