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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.

Week voor de Gezonde Jeugd 
In de week van 7 juni vindt de
jaarlijkse  Week voor de Gezonde
Jeugd plaats.  In deze week wordt
aandacht gevraagd voor een toekomst
waarin iedereen gezond kan
opgroeien. Houd onze website in de
gaten voor het programma. Is jouw
organisatie ook actief? Laat het ons
dan weten! 

Avond4Daagse Home Edition 2021 
Net als in 2020 vindt de
Avond4Daagse dit jaar weer in de vorm
van een Home Edition plaats. T/m 30
juni kun je (met je kinderen) de
Avond4Daagse vanuit je eigen
voordeur lopen. Natuurlijk met als
beloning een medaille! Kijk voor meer
informatie en aanmelden op onze
website. 

VlaardingsFit 
VlaardingsFit is een leefstijl programma
voor kinderen van 4-18 jaar die, samen
met hun ouder(s), op een gezond
gewicht willen komen. De aandacht ligt
bij het verbeteren van de leefstijl door
met name verandering aan te brengen
in beweeg- en voedingspatroon. Kijk
voor meer informatie en flyers op onze
website. 

Start nieuwe Ommetje competitie 
De tweede ronde van de
Ommetje  competitie is van start
gegaan! Deze ronde is iets anders dan
de eerste ronde, want de competitie
bestaat dit keer uit twee groepen. Zo
blijft iedereen gestimuleerd op zijn of
haar eigen niveau.  Meer informatie en
meedoen? Kijk dan op onze website.

https://mailchi.mp/ad4f7d04fa6f/tsslq70y12-4774098?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
http://joggvlaardingen.nl/
https://joggvlaardingen.nl/avond4daagse2021
https://www.facebook.com/VlaardingsFit-107006664865464/?__cft__[0]=AZXFo2BzlCQdQjvQ6pdgGwMy9xiRERSml3yDKF0JxoyFjdvTqL3oUeYMyKUSEw5j3VnZ3QjftxxP42zU3hxbr7q9-W_xfvSwx3Br2NJLSyqII9d_tdnjmb1dkOfqIxE38xNjR9ME7MTgUxMvkVGwBLHT5-BBhfxb0SuaUUvtQE8j6Im-GYmvt7htbKFU_s_FA8I&__tn__=kK-R
https://joggvlaardingen.nl/vlaardingsfit-leefstijlprogramma
https://joggvlaardingen.nl/tweederondeommetje


Video's Opgroeien in Vlaardingen 
Samen met Opgroeien in
Vlaardingen  hebben we weer drie
nieuwe video's mogen maken waarin
we ouders meer vertellen over de
gezonde leefstijl. Dit keer twee video's
(video 1 en video 2)  over slapen en
één over je baby groente leren eten.
Klik op de links om te bekijken. 

Watertappunt IKC Erasmus 
Op 22 april nam IKC Erasmus officieel
het watertappunt op het schoolplein in
gebruik. Tijdens het buitenspelen
konden de kinderen voor het eerst
hun bidon vullen met water. Een mooie
toevoeging aan het waterbeleid dat de
school sinds begin dit schooljaar
hanteert. Lees hier het artikel. 

Agenda

Mei 
Vrij 28 + zat 29 - NLdoet  
Hele maand - Avond4Daagse

Juni 
Ma 7 t/m 11 - Week voor de Gezonde Jeugd 
Ma 7 t/m 13 - Week zonder suiker  
Woe 9 - Nationale Buitenspeeldag 
Hele maand - Avond4Daagse

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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