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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.

Kansrijke Start  
Sinds deze zomer wordt er in
Vlaardingen actief ingezet op het
programma Kansrijke Start,  met als
doel kwetsbare ouders te helpen zodat
hun kinderen zo gezond mogelijk hun
leven starten. Op 14 december is het
eerste overleg van de Vlaardingse
coalitie, waar een mooi aantal
professionals van medisch en sociaal
domein aan deelnemen. 

Kantinescan Voedingscentrum 
De studenten hebben in de kantine van
het Lentiz LIFE College een
kantinescan uitgevoerd.  Sinds kort
wordt deze beheerd door een nieuwe
cateraar  en hij was benieuwd  hoe
de kantine ervoor stond. De studenten
hebben hun aanbevelingen gedaan om
de kantine nóg gezonder te maken.
Ook  een kantinescan? Mail dan naar
info@joggvlaardingen.nl

https://mailchi.mp/df976e74dcbb/tsslq70y12-4840261?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://www.kansrijkestartnl.nl/
mailto:info@joggvlaardingen.nl


Nationaal Schoolontbijt 
In de eerste week van november vond
het Nationaal Schoolontbijt plaats. Ook
dit jaar helaas weer in aangepaste
vorm, maar er deden in  Vlaardingen
toch 10 scholen  mee. Vanuit JOGG
maakten we een mooi lespakket en de
burgemeester ging langs bij IKC PWA
om de school  een ontbijt-bezoekje te
brengen. Geslaagd dus!

Workshops gezonde voeding 
De afgelopen periode hebben onze
studenten  mooie workshops mogen
geven bij bedrijven, ouderkamers en
scholen. Helaas zijn ze nu iets
beperkter door de maatregelen, maar
gelukkig is ook online een optie. Bijv.
met beeldbellen of met behulp van
video's. Met een beetje creativiteit is er
veel mogelijk!

Start EU-Schoolfruit 
Op 15 november is het EU-Schoolfruit
programma gestart. In Vlaardingen
ontvangen veel scholen de komende
20 weken gratis groente en fruit voor
alle leerlingen. Wekelijks op de hoogte
gehouden worden van de levering?
Abonneer dan via deze website op de
nieuwsbrief voor leerkrachten of
ouders.

Promo Opgroeien in Vlaardingen 
Ken jij als professional Opgroeien in
Vlaardingen al? Vanuit JOGG hebben
we al meerdere video's voor dit
platform mogen maken. Wat ons betreft
is de website  heel waardevol voor
ouders, maar ook voor professionals.
Door de vele bezoekers kun je je
verhaal aan veel Vlaardingers
vertellen. Bekijk hier de promovideo.

Agenda

Er zijn in december geen relevante activiteiten.

https://joggvlaardingen.nl/nationaal-schoolontbijt-2021-
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2021-2022/De-wekelijkse-levering.htm
https://vimeo.com/622261067/b48ca1ea2d?fbclid=IwAR0nWmAgH71tTHJ1LmV0LffhBRUS35UXPM85Qiz--wSmJa4tkQ_RWT9mMPs


Heeft u als partner/supporter van JOGG een datum die we in onze agenda kunnen opnemen?

 Laat het dan weten via info@joggvlaardingen.nl 
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