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Nieuwsbrief JOGG Vlaardingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen binnen

JOGG Vlaardingen. De nieuwsbrief wordt regelmatig verspreid. Voor het volledige aanbod van activiteiten

en projecten bezoekt u de website en/of volgt u de Facebookpagina.

Vlaardings Preventieakkoord 

Het opstellen van een Vlaardings Preventieakkoord is in volle gang. Inmiddels zijn alle
bijeenkomsten geweest en wordt de laatste hand aan het schrijfproces gelegd. In deze video

wordt nog eens extra uitgelegd wat het Preventieakkoord precies inhoudt en wat je hier als
Vlaardinger nu eigenlijk aan hebt. Vragen of meewerken? Neem dan contact op met formateur

Annemarie Meijers via annemarie@stichtingvib.nl. 
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Campagne PUUR Rookvrij 
Met de landelijke camapgne PUUR
rookvrij worden ouders met behulp van
posters, banners en
ervaringsverhalen op een positieve
manier aangezet tot het doen van een
stoppoging. Wil je ook meehelpen als
professional? Zie onze website voor
meer informatie en materiaal. 

Avond4Daagse 2022 
Na 2 jaar een 'Home Edition' kan dit
jaar weer groots de Vlaardingse
Avond4Daagse plaatsvinden! Van
maandag 13 t/m donderdag 16 juni
worden er door veel kinderen en
ouders weer een hoop loopkilometers
gemaakt. Meer informatie en
aanmelden vind je op deze flyer of
Facebook. 

JOGG Waterbar 
We gaan de zomerperiode tegemoet
en dat betekent dat er weer vaker
activiteiten en evenementen worden
georganiseerd. Wil jij je activiteit een
gezonde boost geven? Zet dan de
JOGG Waterbar in! Weten hoe het
werkt? Bekijk dan dit filmpje. Meer
informatie + huren vind je hier. 

Week voor de Gezonde Jeugd 
Van 7 t/m 11 juni is het weer de
jaarlijkse Week voor de Gezonde
Jeugd. Een week waarin nóg wat extra
aandacht wordt gegeven aan het
gezond opgroeien van jeugd. Vanuit
JOGG Vlaardingen hebben we een
programma samengesteld met o.a. op
woensdag aandacht voor de nationale
Buitenspeeldag. 
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IKC De Ark gaat gezond 
IKC De Ark heeft 4 projectweken
achter de rug waar het onderwerp
'gezondheid' centraal stond. Met een
heuse wandelestafette, verschillende
workshops en de Koningsspelen
hebben kinderen veel geleerd over
gezonde voeding en het belang van
bewegen. Een mooi voorbeeld voor
andere scholen! 

Nationale Buitenspeeldag 
Op 8 juni is weer het de Nationale
Buitenspeeldag. De buurtsportcoaches
van ViB zullen ook dit jaar bij
verschillende speelplaatsen aanwezig
zijn (zie overzicht) om spellen uit de
buitenspeelinspiratie te spelen. Voor
een overzicht van nog meer
speelplekken kun je terecht op onze
buitenspeelkaart. 

Agenda

Juni 
Di 7 t/m za 11 - Week voor de gezonde jeugd 
Woe 8 - Nationale Buitenspeeldag 

Ma 13 t/m zo 19 - Week zonder suiker

Juli 

Vanaf ma 11 - Zomervakantie

Heeft u als partner/supporter van JOGG een item dat we in onze nieuwsbrief kunnen opnemen?

 Laat het dan weten via info@joggvlaardingen.nl 
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