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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.

Ommetje competitie een succes! 
Vijf weken geleden is de Vlaardingse
Ommetje competitie van start gegaan.
Je hebt tot woensdag 28 april de tijd
om zoveel mogelijk punten te halen. Na
28 april start de tweede ronde van de
Vlaardingse Ommetje competitie. Lees
meer op onze website.

NLdoet taalwandeling 
In het kader van NLdoeet organiseert
Bibliotheek de Plataan op 28 mei een
taalwandeling in de stad. Tijdens deze
wandeling worden taalcoaches worden
gekoppeld aan een anderstalige
stadsgenoot en met een routekaart en
rugzak op pad gestuurd voor een
taalwandeling. Lees hier meer.

Landelijke Opschoondag 
Op 20 maart was het de Landelijke
Opschoondag. Mariëlla en Annemarie
trokken hun hardloopschoenen aan het
verzamelden  zwerfafval in hun buurt.
Het resultaat: 5 volle vuilniszakken. In
september zal er een Vlaardingse
variant zijn waarbij JOGG aansluit.

Avond4Daagse Home Edition 2021 
Net als in 2020 zal de Avond4Daagse
dit jaar weer in de vorm van een Home
Edition plaatsvinden. 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. 

https://mailchi.mp/4ca152b744aa/tsslq70y12-4759518?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://joggvlaardingen.nl/de-vlaardingse-ommetje-competitie-is-een-succes
https://www.nldoet.nl/klus/taalcoach-voor-1-dag
https://joggvlaardingen.nl/avond4daagse2021


Subsidieronde 3 watertappunten
Op 8 maart is de inschrijving voor de
derde ronde van de subsidie
Watertappunten open gegaan. T/m 19
april kun je als school een buiten- of
binnenwatertappunt aanvragen,
waarvan 75% wordt vergoed. Kijk meer
informatie op deze website. 

Inspiratiebijeenkomst rookvrije
sportvereniging
Op  22 april wordt er een
inspiratiebijeenkomst georganiseerd
voor sportverenigingen die  graag aan
de slag willen (of al bezig zijn) met het
rookvrij maken van hun club.
Aanmelden kan via deze link. 

Nationale Buitenlesdag 
Op dinsdag 13 april vind de Nationale
Buitenlesdag plaats. Tijdens deze
dag  roepen Jantje Beton en IVN
Natuureducatie alle leerkrachten op om
naar buiten te gaan en hun lessen daar
te geven. Een aantal Vlaardingse
scholen doen al mee. Lees hier meer.

Nationale Buitenlesdag 
Gezonde leerlingen en studenten
presteren vaak beter op school. Wilt
u een gezonde leefstijl in het DNA van
uw school? Het Ondersteuningsaanbod
Gezonde School kan hierbij helpen.
T/m 19 april kunnen scholen een
aanvraag hiervoor indienen.

Agenda

April 
Do 8 - Wandel-tijdens-je-werk-dag 
Di 13 - Landelijke Buitenlesdag

Vrij 23 - Koningsspelen

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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