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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.

'We hebben meer grote mensen nodig.' 

Een gezonde toekomst, begint bij een gezonde jeugd. Bij kinderen en jongeren die opgroeien in
een gezonde omgeving. Maar die omgeving is nu helemaal niet zo gezond. Dat moet anders,

maar kinderen kunnen dat niet zelf. Daarvoor zijn Grote Mensen nodig. Grote Mensen, die zich
nét een beetje extra inzetten voor een gezondere omgeving. Ken jij ook zo iemand? Benoem hem

of haar tot officieel Groot Mens via deze website en deel het vooral ook op eigen sociale media!

https://mailchi.mp/9753213b6ed1/tsslq70y12-5271125?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://meergrotemensen.nl/
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EU-Schoolfruit 
Van 9 t/m 20 mei kunnen scholen zich
weer inschrijven voor het EU-
Schoolfruitprogramma. Let op: dit is
eerder dan voorgaande jaren. Hierdoor
kunnen de groente- en fruitleveringen
direct na de zomervakantie beginnen.
De leveringen lopen van 5 september
2022 t/m 10 februari 2023. Zet de data
vast in de agenda. 

Vlaardings Preventieakkoord 
Begin 2022 is men in Vlaardingen aan
de slag gegaan met het opstellen van
een Vlaardings Preventieakkoord. Er
wordt ingezet op 3 thema's: roken,
gezond gewicht en mentale
gezondheid. Inmiddels zijn de
bijeenkomsten hiervoor in volle gang
en is er al veel input opgehaald bij
professionals uit de stad. Lees er hier
meer over. 

Video's over slapen 
Slapen is van groot belang voor een
goede gezondheid, zeker voor
kinderen. Het is daarom 1 van de 4
thema's waar JOGG op inzet.
Opgroeien in Vlaardingen heeft 2
nieuwe leerzame video's gemaakt over
waarom slaap zo belangrijk is voor
kinderen. Bekijk hier video 1 en video
2. 

Ondersteuningsaanbod Gezonde
School 2022 
Gezonde leerlingen en studenten
presteren vaak beter op school. Ook
een gezonde leefstijl in het DNA van de
school? Het ondersteuningsaanbod
Gezonde School kan hierbij helpen.
Een aanvraag doen kan nog t/m
19 april via deze website. Het aanbod
is voor primair, voorgezet,
speciaal en mbo onderwijs.

Agenda

April 
Do 21 - Dag van de Gezonde Schoolkantine 
Vrij 22 - Koningsspelen

Mei 

Do 19 - Fiets-naar-je-werk-dag

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

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://stichtingvib.nl/preventieakkoord
https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/
https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/a-689/krijgt-mijn-kind-voldoende-slaap
https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/a-709/krijgt-mijn-kind-voldoende-slaap-deel-2
http://gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod
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 Laat het dan weten via info@joggvlaardingen.nl 
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