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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.

JOGG-Waterbar bij jouw evenement 
Tijdens de Vlaardingse Sportweek was het een volle week voor de JOGG-Waterbar! Eerst
mocht de JOGG-Waterbar aanwezig zijn bij de opening van de Vlaardingse Sportweek en
de Ukkies Voetbal clinic bij SC Victoria'04. Hierna   waren  de kinderen van  de Ukkies
Rugby clinic bij Hermes- DVS aan de beurt. En als klap op de vuurpijl bij de Ukkies clinic
Hockey en schoolsporttoernooi Hockey bij VMHC Pollux. Met dank aan AH Veerplein voor
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het sponsoren van het heerlijke verse fruit. Wil jij jouw event ook gezonder maken? Zet
dan de JOGG-Waterbar in! Kijk voor meer informatie op onze website. 

JOGG-studenten 
Na het succes van vorig jaar, heten we
ook dit jaar weer 4 studenten Food &
Lifestyle niveau 4 van het Lentiz LIFE
College uit Schiedam welkom! Het
komende half jaar zullen zij onder de
vlag van JOGG-Vlaardingen aan de
slag gaan met o.a. het geven van
workshops op scholen en bij bedrijven.
Wil je meer weten? Kijk dan op onze
website! 

Nieuwe watertappunten  
Investeren in een gezonde toekomst
van de Vlaardingse jeugd en jongeren?
In Vlaardingen doen we dit onder
andere door het stimuleren van het
drinken van water. Er zijn twee           
nieuwe openbare drinkwatertappunten
geplaatst: langs het fietspad aan de     
Hoeveronde bij Scouting Allart van
Heemstede en op het Erasmusplein
tegenover IKC De Wereldwijzer. Lees

Online gratis workshops 
Het Voedingscentrum biedt online
workshops aan voor scholen,
kantinemedewerkers en cateraars van
28 september tot en met 8
november. De workshops worden in
kleine groepen gegeven via Microsoft
Teams. Zo leer je over de gezonde
schoolkantine, maar ontmoet je ook
andere scholen! Weten welke
workshops er worden gegeven en
aanmelden doe je via Het
Voedingscentrum. 

De Gezonde Week  
IKC Erasmus wil een bijdrage leveren
aan een gezonde toekomst van haar
leerlingen. Dit doet ze door de             
leerlingen een gezonde leefstijl aan te
leren. Een gezonde leefstijl bestaat uit
genoeg water drinken, voldoende   
bewegen, het eten van groente en fruit
en goed slapen. Gisteren begon voor
hun de Gezonde Week. Meer lezen?
Kijk dan even op de website!

https://joggvlaardingen.nl/waterbar
https://joggvlaardingen.nl/start-stageperiode-lentiz-life-collge
https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/service/nieuws-agenda.aspx
http://%20https//joggvlaardingen.nl/ikc-erasmus-gaat-voor-gezond
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meer informatie op de website.  
 

Loting EU Schoolfruit 
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen
samen in de klas fruit en groente te
eten. Deelnemende basisscholen
ontvangen 20 weken lang iedere week
3 porties groente en fruit voor alle
leerlingen. En dat helemaal gratis
dankzij financiering van de Europese
Unie. Er zijn verschillende scholen in
Vlaardingen ingeloot voor dit
programma! Lees hier wie de gelukkige
winnaars zijn!

 
 
Cycling4School
Cycling4School is een beloningsproject
gericht op ouders en hun kinderen, om
de omgeving van basisscholen
autoluwer en dus veiliger te maken én
om kinderen zelfstandiger en zekerder
te maken in het dagelijkse verkeer.
Vorige week gingen IKC Breinpaleis en
IKC Erasmus aan de slag! Meer
informatie vind je op de website. 

Agenda

De Nederlandse overheid heeft alle evenementen tot nader order afgelast. Dit heeft ook voor de

evenementen van JOGG gevolgen. We proberen zoveel mogelijk alternatieven te bieden die binnen de

gestelde richtlijnen vallen.  
 
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 

Oktober 
2-13 oktober  Kinderboekenweek 

5-11 oktober Week van de opvoeding 

25 oktober Wintertijd 
 
 

November 
3 november Burgemeestersontbijt (afgelast) 

3-6 november Nationaal Schoolontbijt

https://joggvlaardingen.nl/nu-ook-drinkwater-tappen-aan-de-hoeveronde-en-aan-het-erasmusplein
https://joggvlaardingen.nl/loting-eu-schoolfruit
https://joggvlaardingen.nl/cycling4school2020
https://joggvlaardingen.nl/
mailto:info@joggvlaardingen.nl
http://www.twitter.com/joggvlaardingen
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen/

