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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 maandelijks verspreid. Voor het volledige aanbod van
activiteiten en projecten bezoekt u de website en/of volgt u de Facebookpagina.

Nationaal Voorleesontbijt

Bronzen certiﬁcaat Move4U

In Bibliotheek de Plataan werd in het

Op zaterdag 1 februari werden de

kader

Nationale

inspanningen tot het gezonder maken

Voorleesdagen een gezond (!) ontbijt

van de kantine van volleybalvereniging

georganiseerd. Naast dat er werd

Move4U beloond: in het bijzijn van veel

voorgelezen

van

de

moppereend,

leden en hun ouders, reikte wethouder

mocht JOGG regisseur Mariëlla Danse

over

de
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Lezing Herre Zonderland

Afsluiting JOGG stagiaires
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Vorige week hebben wij als JOGG

Vlaardingen lieten zich op woensdag 5

afscheid

februari

inspireren

van

onze

4

Herre

stagiaires van het Lentiz LIFE College.
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Regionale JOGG bijeenkomst ZH

Week voor de Gezonde Jeugd 2020

Vorige week mochten wij gastdames

In de week van 16 t/m 20 maart staat

zijn tijdens tijdens de regionale JOGG

de jaarlijkse 'Week voor de Gezonde

bijeenkomst in de Food Innovation

Jeugd' weer op het programma. Ook dit
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Agenda
Februari

Maart

Woe 19 - Stuurgroepvergadering JOGG

Ma 16 t/m vrij 20 - Week voor de Gezonde Jeugd
Zo 22 - Wereld Waterdag

Heeft u als partner/supporter van JOGG ook een

Za 28 - Vlaardingen Schoon Challenge

datum die we in onze agenda kunnen

Zo 29 - Zomertijd

opnemen? Laat het dan weten via

Di 31 - Internationale dag van de slaap

info@joggvlaardingen.nl
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