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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.

Ondertekenmoment Vlaardings Preventieakkoord

Het afgelopen half jaar is er met een grote groep professionals uit de stad gewerkt aan een
Vlaardings Preventieakkoord. Op dit moment wordt het conceptakkoord in een mooi jasje

gestoken en maken we ons op voor het ondertekenmoment op donderdag 1 september. Door
ondertekening word je partner en werk je mee aan het tot stand komen/ uitvoeren van één of

meerdere acties. Aanmelden voor het ondertekenmoment kan via deze website. 

https://mailchi.mp/5a3026e41a16/tsslq70y12-5619844?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://stichtingvib.nl/preventieakkoord


Interview IKC De Ark
IKC De Ark organiseerde in april het
project ‘de Ark gaat gezond’. Vier
weken lang werd er extra aandacht
gegeven aan het onderwerp
gezondheid. Juf Anouk vertelde ons in
dit interview meer over het project. Erg
interessant voor andere scholen die
aan de slag willen met gezondheid!

Zomeractiviteiten
Het is bijna zomervakantie en er is 6
weken lang in Vlaardingen een hoop te
beleven. Opgroeien in Vlaardingen
heeft alle activiteiten en evenementen
gebundeld op hun website. Waar ga jij
(met je kinderen) naartoe? 

JOGG Waterbar
De JOGG Waterbar is de afgelopen
periode vaak ingezet tijdens
activiteiten en evenementen.
Bijvoorbeeld tijdens de Buitenspeeldag,
het Vlaardingse Kubtoernooi en zelfs in
Maassluis, bij IKC De Regenboog. Wil
jij je activiteit ook een gezonde boost
geven? Huur dan de JOGG Waterbar.
Kijk voor informatie op onze website.

Avond4Daagse 2022
Een geslaagde Avond4Daagse! Als
JOGG droegen wij ons steentje bij door
bekertjes water uit te delen aan de
deelnemers. Met versterking van
Samen Sterk Holy en wethouder
Arnoud Proos hebben we heel veel
lopers kunnen voorzien. Het was een
feestje! Op naar volgend jaar!

Nationale Kraanwaterdag
Op woensdag 28 september is het
Nationale Kraanwaterdag. Op deze dag
wordt er extra aandacht besteed aan
het belang van water drinken. Als
school of BSO meedoen? Meld je dan
aan op de website.  

Workshop gezonde tussendoortjes 
Op woensdag 6 juli was onze JOGG
diëtiste Hélène Spijkerman aanwezig
tijdens een biebfeest in de Westwijk,
georganiseerd door bibliotheek de
Plataan. Ze heeft hier workshops over
gezonde tussendoortjes gegeven. De
kinderen hebben o.a. meloenbootjes en
granola gemaakt. Het was een groot
succes en erg lekker! 

https://joggvlaardingen.nl/interview-de-ark-gaat-gezond!-
https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/a-534/wat-is-er-allemaal-te-doen-in-de-zomervakantie-in-vlaardingen
https://joggvlaardingen.nl/waterbar
https://www.facebook.com/groups/369251383568738/
https://www.kraanwaterdag.nl/aanmelden?fbclid=IwAR0enZ3bGSWR_HbfQVOt08rpRo9ROH_yw00r9Y_UOpUWSOJEea_PpV8wd0A
https://www.smakelijketen-dieten.nl/
https://www.debibliotheekdeplataan.nl/


Agenda

Vanaf ma 11 juli - Zomervakantie

Voor activiteiten zie de agenda van Opgroeien in Vlaardingen.

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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