
Nieuwsbrief JOGG-Vlaardingen View this email in your browser

 
Nieuwsbrief JOGG-Vlaardingen

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. In allerlei opzichten een
bewogen jaar, een jaar waar we binnenkort afscheid van nemen en het nieuwe jaar
met nieuw vertrouwen tegemoet gaan. Via deze weg wensen wij u hele fijne
feestdagen. 
 

https://mailchi.mp/d67d5e061015/tsslq70y12-4450894?e=[UNIQID]


Infographic Cycling4School

Cycling4School is een 
beloningsproject gericht op ouders
en hun kinderen, om de omgeving
van basisscholen autoluwer en dus
veiliger te maken én om kinderen
zelfstandiger en zekerder te maken
in het dagelijkse verkeer. Zie hier de
resultaten van Cycling4School 2020
bij de scholen IKC het Breinpaleis
en IKC Erasmus! 

Week tegen de werkstress 
JOGG-Vlaardingen partner
Gemeente Vlaardingen heeft samen
met HollandFit een webinar
georganiseerd. De webinar gaf
inzicht hoe je komt tot persoonlijk
energiemanagement, effectief
thuiswerken en praktische tips voor
oefeningen voor motivatie. De
balans tussen energiegevers en

Waardebonnen prestaties
Cycling4School uitgereikt 
In september kwamen 181
leerlingen van basisscholen het
Breinpaleis en Erasmus zoveel
mogelijk lopend of fietsend naar
school. Deze twee scholen deden
mee aan het project Cycling4School.
Wethouder Bart Bikkers had graag
de prijzen persoonlijk uitgereikt,
maar door de maatregelen rondom
Covid-19 was dit niet mogelijk.
Benieuwd naar de boodschap van
Bart Bikkers? Kijk dan even op onze
website.

Watertappunten in Vlaardingen 
De afgelopen periode zijn er in
totaal 3 nieuwe watertappunten
geplaatst. De nieuwe punten vind je
nabij de Waterpoort aan de
Broekkade, 1 op het schoolplein van
CBS Het Visnet en 1 op het
schoolplein van IKC Erasmus.
Evides Waterbedrijf zorgt voor de
aanleg en het jaarlijkse onderhoud
van de drinkwatertappunten. Wil je
weten waar de andere
watertappunten in Vlaardingen
staan? Kijk dan even op
onze website.

https://joggvlaardingen.nl/cycling4schole-resultaten
http://https//joggvlaardingen.nl/waardebonnen-prestaties-cycling4school-uitgereikt
https://joggvlaardingen.nl/watertappunten


energienemers is waar het om
draait. Alles begint bij gedrag: hoe
kom je uit je comfortzone? Begin
klein en beloon jezelf. De Gezonde
Werkvloer is een concept van
JOGG.  
 
Het concept houdt zich bezig met
vitaliteit op de werkvloer. De
gedachte hierachter is dat als je
aandacht besteedt aan vitaliteit, je
ervoor zorgt dat medewerkers met
meer plezier naar het werk gaan,
een hogere arbeidsproductiviteit
hebben en minder ziek zijn.

Gezondere sportkantine: juist nu 
Vanaf januari wordt de kantinescan
vervangen door ‘Mijn Team:Fit’,
waar een checklist bij hoort op de
thema’s voeding, roken en alcohol.
Verenigingen kunnen zelf kiezen
met welk thema ze aan de slag
gaan. Het zou natuurlijk helemaal
leuk zijn als de verenigingen
uiteindelijk op alle drie de thema’s
stappen zetten richting een
gezondere sportomgeving! Meer
weten of wil je aan de slag met de
gezondere sportkantine? Kijk dan
even naar dit stuk op onze website. 

Corona-update  
Helaas zijn de scholen weer voor
een periode dicht en zal er
thuisonderwijs plaatsvinden.
Steunpunt Smaaklessen & EU-
schoolfruit hebben een aantal
opdrachten en werkbladen
verzameld, die je thuis kunt
uitvoeren. De opdrachten en
werkbladen kun je hier terugvinden.

Kerstrecept 
De studenten van Lentiz LIFE
College maakten een leuk recept om
te maken voor bijvoorbeeld een
gezellig kerstdiner! Met dit recept
blijf je kerst 2020 altijd
herinneren. Ben je nog op zoek naar
een gezonder recept voor bij de
koffie? Kijk dan even naar dit stuk
op onze website. 

https://joggvlaardingen.nl/gezondere-sportkantine-juist-nu
https://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/show-1/Ideeen-voor-thuisonderwijs-met-Smaaklessen.htm?fbclid=IwAR2nnRGta9MJ5mO0c62A21PBNjB9qAEeOBI6rBEJlPQffS73L9noPXeiUt4
https://joggvlaardingen.nl/lekkere-en-gezonde-choco-muffins!


Agenda

De Nederlandse overheid heeft alle evenementen  tot nader order  afgelast. Dit heeft ook voor de

evenementen van JOGG gevolgen. We proberen zoveel mogelijk alternatieven te bieden die binnen de

gestelde richtlijnen vallen.  
 
Heeft u als partner/supporter van JOGG ook een datum die we in onze agenda kunnen opnemen?  Laat

het dan weten via info@joggvlaardingen.nl 
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