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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.

Update - Digitaliseren
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven, zijn we bij JOGG Vlaardingen veel bezig met het
digitaliseren van ons materiaal. Juist in deze periode is het erg belangrijk ouders en kinderen te
vertellen waarom een gezonde leefstijl noodzakelijk is om je fit en energiek te voelen. Nu dit niet
op locatie kan, streven we ernaar de informatie bij kinderen en ouders thuis te brengen.
We hebben afgelopen maand niet stil gezeten en achter de schermen hard gewerkt aan het
updaten van onze website, het ontwikkelen van online materiaal en het maken van plannen voor
wanneer alles weer voorzichtig aan kan gaan draaien. Hier leest u meer over in deze
nieuwsbrief.

Een goed idee om het JOGG programma in deze periode aan te vullen? Draagt dit initiatief bij
aan een gezond(er) Vlaardingen? Schroom dan niet dit met ons te delen, zodat we het met elkaar
kunnen gaan uitwerken!

Aanpassingen website JOGG
Afgelopen periode hebben we wat

Video: smoothies maken
JOGG partner Wijzer in Opvang &

aanpassingen doorgevoerd in onze
website. Zo zijn er veel nieuwe
diensten bij gekomen, hebben we
de publicaties gecategoriseerd en is
er een kalender toegevoegd.
Benieuwd hoe dit eruit ziet? Kijk
dan op onze website.

Onderwijs deelde eind april elke dag
een
smoothie
op
hun
Facebookpagina. Als team JOGG
zijn wij zelf ook achter de camera
gekropen om één van de smoothies
te maken. Benieuwd naar het
resultaat? Kijk dan het ﬁlmpje!

Workshop: Suiker
Hoe kies je gezonde voeding met
genoeg suikers voor je kind? Dit is
een vraag die veel ouders lastig
vinden om te beantwoorden. Om te

Workshop: Water
Water is het meest gezonde drankje
dat er is, maar wordt door kinderen
vaak saai en niet lekker gevonden.
Hoe kun je er nu voor zorgen dat je

helpen hebben wij als JOGG samen
met Opgroeien in Vlaardingen een
workshop ontwikkeld waarin we aan
de slag gaan met suiker. De
workshop vind je op deze pagina!

kind water wel lekker vindt? Wij
geven
een
aantal
tips
in
twee verschillende video's. Wil je
ook aan de slag? Kijk dan op onze
website.

Kind naar gezond gewicht
Om professionals te helpen bij hun
werk voor kinderen met overgewicht
en obesitas, wordt informatie over
de werkwijze Kind naar Gezonder
Gewicht voortaan aangeboden op
de vernieuwde website. Met de
domeinoverstijgende aanpak wil
men
passende
zorg
en
ondersteuning kunnen bieden.

Nominatie Cycling4School
In november hebben we met 3
basisscholen meegedaan aan het
Cycling4School project van SOAB.
Met dit project is SOAB nu
genomineerd voor de Nationale
Veiligheidsprijs 2020. Wat het
project precies inhoudt en een link
om te stemmen, vind je op deze
website (met Vlaardingse foto!).

Inschrijving EU schoolfruit 20-21
Vanaf maandag 31 aug t/m vrijdag
11 sept kunt u uw school weer
inschrijven voor het EU-Schoolfruiten groenteprogramma 2020-2021.
Houd de website van EU-schoolfruit

Resultaten Cool2BFit
In 2017 is in Vlaardingen gestart met
het project Cool2BFit via de
sportimpuls van ZonMw. Benieuwd
naar
de
resultaten
van
dit
programma? Zie dan de website

in de gaten voor meer informatie.

voor een verslag.

Agenda
De Nederlandse overheid heeft alle evenementen tot 1 september afgelast. Dit heeft ook voor de
evenementen van JOGG gevolgen. We proberen zoveel mogelijk alternatieven te bieden die binnen de
gestelde richtlijnen vallen. Om deze reden hebben we de aankomende evenementen wel genoemd, maar
zullen we deze dus anders inrichten.

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
Mei

Juni

Zat 23 - Deltasport Jeugdvoetbaldag

Woe 10 - Nationale Buitenspeeldag
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