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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.

Kansrijke Start Vlaardingen 
Op 14-12 vond het eerste overleg van
de Vlaardingse coalitie van Kansrijke
Start plaats.  Tijdens de bijeenkomst
hebben de organisaties elkaar leren
kennen en zijn er veel ervaringen
gedeeld. Weten wie er aanwezig waren
en wat er besproken is? Zie dan onze
website. Het volgende overleg staat op
16-02 a.s. gepland.

Rolstoel-toegankelijke speeltuin 
Bewegen is ontzettend belangrijk voor
kinderen, ook als zij een handicap
hebben. In Vlaardingen is er in  het
Klauterwoud een rolstoel-toegankelijke
natuurspeeltuin waar kinderen met en
zonder handicap samen kunnen
spelen. Benieuwd hoe dit eruit ziet?
Bekijk dan video 1 en video 2 van
Opgroeien in Vlaardingen hierover.

https://mailchi.mp/01bce5a524ab/tsslq70y12-4996913?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://joggvlaardingen.nl/eerste-coalitieoverleg-kansrijke-start
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.opgroeieninvlaardingen.nl%2Fa-620%2Fhet-klauterwoud-met-sara-moeder-van-sophie-en-rosa%3Ffbclid%3DIwAR2eYIXYj6DUvKsd3dH0MXrXJhMTm7Y7G-Df6oWo6oWlMsVEICxtKFnmmQE&h=AT360DNtHJNv0CtXQQRHCaigFYkdjfyNb3Ogd6W_QTbgDmi8Vzyig2IAkbN1c61ZZNz3vZlJCai1EhJ91fSS6-FMU-vTyIHCEaGOht4sih9cTb2ZmMMltrzAQ8vHj7NuL1WvJYW-5-FzSwkeJ1BnJlu3UQ&__tn__=H-R&c[0]=AT1RggHeU7EH3Cni-hjERDiRxEETCjSHJ1pcgl5ZaBFD6zL7enuBuH-COUb4GE3p9Mzv8z4D0lsefPEP_jOT7lCZHObw1JaiYjTiQUKWhfRuBOVLItI9KHOHzezQnEqO8e2ByuhWcWI8CdMkXMhkjVNq-dn3McCX-nbiFJpk29zetg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.opgroeieninvlaardingen.nl%2Fa-655%2Fhet-klauterwoud-geschikt-voor-alle-kinderen-met-en-zonder-handicap%3Ffbclid%3DIwAR2DDQ6NVB_aWnBj1iLRe7c23kLDVPMBRUBCdL4XWtQ0i09HW4vZb2FKbVI&h=AT00jcndAG2pzB-Uw6q4lxmjephLs-6SCCgzBW6g6rfTqH3Y3wvK9Jyy5nhPwrRGBlJTdgNGt1k4MDqHoNjSOC4USGi8KIa-6UMJ09QjRsevGWzAblDUgMS_wjQc39VR20ABOksTPszAcsbt83_yGiO1Kw&__tn__=H-R&c[0]=AT0UVBi9G1IWDbOYjjxmS2y3N1VXsviJXeLm6_tUsiBnCy3IdeqTrfBcMealMt8nW-dEvc_vHUAj29jpH3tUo5NwnVjEXQ8-1dFSg4d5ukHUaYm6hCTd9xqoE8j2ZTviCJY1hNbk2d_QTOEowov2a_PU1z4roL-7AZNPbLDUY36iLw
https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/


De Week van Snoep Goed 
In januari was 'de Week van Snoep
Goed'.  Een week waarin men werd
uitgedaagd om in ieder geval een week
lang de ongezonde tussendoortjes te
vervangen voor gezonde alternatieven.
Dit kun je natuurlijk vaker dan alleen in
die week toepassen. Benieuwd hoe?
Onze stagiaires geven wat tips. Ga jij
de uitdaging aan?

Lift je Leven 
Het programma 'Lift je Leven',
uitgevoerd door Stichting Aanzet, richt
zich op het goed met geld om leren
gaan en het aannemen van een
gezonde en groene leefstijl.  Onder
begeleiding van een cursusleider werk
je aan persoonlijke doelen. Wil je meer
informatie? Kijk dan op de website van
Stichting Aanzet.

Rolstoelvriendelijke speeltuin 
Onze stagiaires hadden ook dit jaar als
opdracht om workshops op scholen te
geven over de gezonde leefstijl. Helaas
gooide Corona opnieuw roet in het eten
en zijn we op zoek gegaan naar
alternatieve manieren om de JOGG
boodschap over te brengen. De eerste
workshop die kinderen uit groep 4/5
meer leert over suiker, staat nu online. 

Vitale Werkgevers Vlaardingen 
In deze onzekere tijden is het besef dat
gezondheid belangrijk is, steeds
duidelijker geworden. Ook voor
werkgevers. Daarom willen we in
Vlaardingen meer aandacht gaan
geven aan vitaliteit op de werkvloer.
Ben jij als werkgever hierin
geïnteresseerd? Laat het dan weten
via info@joggvlaardingen.nl.

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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