
Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Kijk op www.JOGGVlaardingen.nl of volg 
ons op Facebook!

     MENUKAART
           Tijdsduur workshops: 1,5 tot 2 uur

     Vink workshop aan          Voorkeur maand.................
        
           
 Workshop ‘Traktaties’  (2 punten)........................ 

 

 Workshop ‘Water en Waterkaraf 
 versieren’   (2 punten)........................

 Workshop ‘Gezonde goedkope 

 voeding’    (2 punten)........................

 Workshop ‘Suiker in ons eten en 

 (fris)dranken bord’  (2 punten)........................

 Workshop ‘Gezonde tussendoortjes 

 en pauzehap’   (2 punten)........................

 Workshop ‘Gezonde eet/leefstijl  

 en vrije tijd’   (2 punten)........................

 ‘Ontbijt workshop’  (2 punten)........................

 Gastles ‘weet wat je aan 

 energie eet’  (1 punt)............................

 Gastles ‘Schoon en 

 gezond drinkwater’  (gratis).............................

 Smaaklessen   (gratis).............................

 Lespakket Lekker Fit! (5 punten).........................

‘Op maat’ opties
Naast het vaste menu, kunt u ook ‘op maat’ de hulp van een diëtist 
inroepen of materialen inzetten. Denk hierbij aan:

* De JOGG-Waterbar tijdens een (school)event - Maak je eigen 
Water cocktail!;
* Inspiratiesessie of themabespreking in het leraren- of 
bestuursoverleg; 

Meer informatie of meteen inschrijven? 
Neem contact op met één van de onderstaande 
(school)diëtisten:

• Hélène Spijkerman
 info@smakelijketen-dieten.nl
 06-13682166
• Eveline Pleijte:
 Info@foodandlifestyle.nl  
 06-46733974

Voor individueel advies kan de basisschool haar 
leerlingen ook doorverwijzen naar de 
schooldiëtist.
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WAT KOST HET?

De workshops worden kosteloos verstrekt. Wel 
wordt er per workshop een minimaal aantal 
deelnemers verwacht. 

De ideale groepsgrootte voor de workshop is 
minimaal 15 personen. 
De school is verantwoordelijk voor de werving 
van deelnemers. 

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan op de volgende manieren:
• Neem direct contact op met de               

schooldiëtist
• Vink de workshops aan op de menukaart en 

geef deze af bij de JOGG-regisseur
• Schrijf je in via: www.joggvlaardingen.nl/

menukaart

Na inschrijving, goedkeuring en planning met 
één van de schooldiëtisten gaat de school zelf 
aan de slag om deelnemers te werven voor de 
JOGG-workshop.

JOGG-WORKSHOPS & LESSEN

Iedere basisschool in het Centrum, de West-
wijk of Holy-Zuid kan gebruik maken van de 
JOGG-workshops. 

Deze workshops helpen kinderen, het 
docententeam en ouders met praktische tips 
om zélf voor een gezondere leefstijl te kiezen.

Er zijn diverse workshops voor het docenten-
team, kinderen en ouders. Denk bijvoorbeeld 
aan een traktatieworkshop of een workshop 
over de gezonde leefstijl. 
De bijeenkomsten worden verzorgd door een 
schooldiëtist. De diëtist is specialist op het 
gebied van voeding voor het opgroeiend kind 
en beantwoordt tijdens de workshops allerlei 
vragen over de gezonde leefstijl.

HOE WERKT HET?

Iedere school krijg per kalenderjaar 5 JOGG-
punten. Hiermee kan de school zelf één of 
meerdere JOGG-workshops en/of lessen 
uitkiezen. Gemiddeld kost een workshop of les 
2 JOGG-punten. De keuze en samenstelling is 
helemaal aan de school.

Staat er niks voor uw school bij? U kunt ook 
‘op maat’ advies aanvragen.

MENUKAART

MENUKAART
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1. WORKSHOP ‘TRAKTATIES’ 

Tijdens deze workshop gaan ouders/verzorgers zelf aan 
de slag om leuke en kleine traktaties te maken. Trak-
taties voor het jonge kind (2-12 jaar) om uit te delen op 
school, bij club of feestje. Diverse kleine, gezonde trak-
taties laten we zien en de diëtist geeft praktische tips en 
nuttige voedingsinformatie.

Doelgroep: Ouders/verzorgers

2. WORKSHOP ‘WATER EN  WATER-
KARAF VERSIEREN’   

Dit is een creatieve workshop waarbij waterkaraffen ver-
sierd worden met kraaltjes, lintjes en houten figuurtjes. 
Diverse voorbeelden van versierde waterkaraffen komen 
aan bod. Ook wordt informatie gegeven over het belang 
van voldoende water drinken voor kind(eren), eigenlijk 
voor iedereen!

Doelgroep: ouders, verzorgers en evt. kinderen van 4-8 
jaar.

3. WORKSHOP ‘GEZOND 
GOEDKOPE VOEDING’  
Iedereen kan dagelijks gezonde voeding of gezond 
dagmenu voor zichzelf of gezin klaarmaken. Ouders/
verzorgers leren in deze workshop om bewuste keuzes te 
maken, proeven producten en schatten prijzen van voor-
beeld boodschappen.  Tijdens de workshop bespreken we 
dat gezond eten echt niet duur hoeft te zijn.

Doelgroep: ouders/verzorgers, pedagogische 
medewerkers en leerkrachten.

4. WORKSHOP ‘SUIKER IN ONS ETEN 
EN (FRIS)DRANKEN BORD’

In deze workshop laten we zien hoeveel suiker een kind 
gemiddeld per dag binnenkrijgt bij het gebruik van 
alledaagse producten”. Minder suiker is beter voor het 
kind. Waarom? Kinderen zijn beter geconcentreerd in 
de les, minder druk, voelen zich fitter en hebben minder 
gaatjes in het gebit.

Doelgroep: Ouders, verzorgers, pedagogische 
medewerkers en leerkrachten.

5. WORKSHOP ‘GEZONDE TUSSEN-   
DOORTJES EN PAUZEHAP’

Het kan voor ouders best moeilijk zijn om gezonde 
keuzes te maken. Met name voor tussendoortjes, 
dranken en de lunchtrommel”. Ouders leren op een 
leuke manier wat gezonde tussendoortjes zijn, die ook 
makkelijk mee te nemen zijn. Enkele voorbeelden van 
tussendoortjes en pauzehappen worden geshowd en ge-
proefd. Ook bespreekt de diëtist het (fris)drankenbord.

Doelgroep: Ouders, verzorgers en kinderen

6. WORKSHOP ‘GEZONDE EET/     
LEEFSTIJL & VRIJE TIJD’ 

Het is tegenwoordig steeds moeilijker om een gezonde 
leefstijl vol te houden. Tijdens deze workshop worden 
er leuke opdrachten gedaan om veel te leren over de 
gezondheid (fitheid en ontwikkeling) van de kinderen. 
Tijdens deze workshop bespreken we ook de etiketten 
van voedingsmiddelen om goed te kunnen vergelijken en 
bewust te kiezen. 

Doelgroep: Ouders, verzorgers en kinderen. 

7. ‘ONTBIJT WORKSHOP’ 

In deze workshop gaan we in op het belang van 
ontbijten. Wat is eigenlijk een goed ontbijt? 
Ook beoordelen we samen diverse ontbijtproducten. 
De workshop moet een stimulans zijn voor ontbijten 
voor de ouders en kinderen die dat (nog) niet dagelijks 
doen.

Doelgroep: ouders, verzorgers en kinderen.

MENUKAART        JOGG        WORKSHOPS TIJDSDUUR 
WORKSHOP: 

1,5 TOT 2 UUR.

8. GASTLES ‘WEET WAT JE           
AAN ENERGIE EET’

“Het doel van de gastles is kinderen kennis te laten 
maken met het begrip “energiebalans”. De leerlingen 
krijgen op een onderzoekende manier inzicht in de 
samenhang tussen energie uit voeding en energie voor 
bewegen, en hoe dit past in een gezonde leefstijl. De 
gastles wordt verzorgd door een vrijwilliger van Unilever 
R&D Vlaardingen. Unilever R&D Vlaardingen wil vanuit 
haar sociale missie een positieve bijdrage leveren aan 
een gezondere jeugd. Er zijn geen commerciële inten-
ties in de samenwerking met JOGG en de samenstelling 
van het lespakket. 

Doelgroep: Groep 5 t/m 8.

9. GASTLES ‘SCHOON  EN GEZOND 
DRINKWATER’ 

De gastdocent gaat met de kinderen in gesprek en 
vertelt van alles over drinkwater: over hoe gezond en 
duurzaam het is en hoe Evides drinkwater maakt. Maar 
ook over hoe je bewust omgaat met kraanwater en 
het water in de natuur en hoe de watervoorziening in 
ontwikkelingslanden is geregeld.

Doelgroep: Groep 6 t/m 8

5 JOGG PUNTEN TE 
BESTEDEN

VOOR INSCHRIJVEN ZIE 
ACHTERZIJDE

2 punten

2 punten

2 punten

2 punten

11. LESPAKKET LEKKER FIT!
 
Het lespakket Lekker Fit maakt kinderen van de 
basisschool vertrouwd met een gezonde leefstijl. Voor 
alle groepen (1 t/m 8) zijn lessen samengesteld waar 
thema’s voeding, beweging en gezonde keuzes maken 
aan bod komen. Een leerzaam lesprogramma waarbij 
kinderen, leerkrachten en ouders bewust bezig zijn met 
meer bewegen en gezonder eten/drinken. Veel scholen 
in Nederland hebben voor deze succesvolle aanpak 
gekozen!  Lekker Fit is een erkend lespakket en draagt 
bij aan een Gezonde School (Centrum Gezond Leven/
RIVM).

Kijk voor meer informatie op:  
http://www.lekkerfitopschool.nl/ 

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Let op! Dit lespakket is in het schooljaar 
2017/2018 slecht beperkt beschikbaar. Op = op! 

     

2 punten

2 punten

10. SMAAKLESSEN

Smaaklessen is hét lesprogramma over eten voor groep 
1 t/m 8. Door te proeven, voelen, horen, ruiken en 
kijken, verkennen kinderen hun eten. 
Smaaklessen is gebaseerd op een idee van TV-kok Pierre 
Wind. 
Kijk voor meer informatie op: https://www.smaaklessen.
nl/ 

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

2 punten

1 punt

GRATIS !

GRATIS !

5 punten


