
 

          Nieuwsbrief JOGG Meppel | januari 2018 
 

Voor opgave en/of eventuele vragen neemt u contact op met Liane van Elp,  
lvanelp.cf.meppel@sportdrenthe.nl of 06- 13702656  
 
Organiseert u een themaweek of speciale dag en zoekt u naar een geschikte invulling  
hiervan? Neem gerust contact op, mogelijk kunnen wij u helpen. 

 

Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de JOGG activiteiten 
die plaatsvinden in de gemeente Meppel. 

 Inloopthema ‘voeding’ 

Woensdag 29 november heeft het inloopthema ‘Voeding en feest’ plaatsgevonden op KC Stadskwartier. 

Tijdens het inloopthema werd voeding tijdens de feestdagen besproken, praktische tips en verschillende 

 stellingen werden behandeld.  

 

Vrijdag 8 december was JOGG Voeding & Dietetiek stagiaire Mickael Nederman aanwezig op  

KBS de Plataan met het thema ‘gepimpt water’. Ouder(s)/verzorger(s)/kinderen konden bij Mickael 

terecht voor vragen over voeding en tips voor ‘gepimpt water’. 

Vrijdag 15 december was er tijdens de peutergym op de Koningin Beatrixschool en KC Talent een 

thema ‘gezonde traktatie’. Mickael Nederman heeft de aanwezige ouder(s)/verzorger(s) geïnspireerd 

met een gezonde traktatie en gepimpt water waar de peuters na de peutergym van hebben gesmuld. 

 

Wilt u ook dat het JOGG team aansluit bij een schoolactiviteit? Neem dan contact op met Liane van Elp.  

* lvanelp.cf.meppel@sportdrenthe.nl 

  
 Start project The Daily Mile 

Maandag 8 januari 2018 is groep 6 van de Anne Frankschool gestart met The Daily Mile! De weers- 

omstandigheden waren heerlijk winters, zonnig en koud. De leerlingen hebben 15 minuten in het park 

gewandeld of hardgelopen om vervolgens de lessen weer fris te vervolgen.  

In het voorjaar ondersteunt het JOGG team de andere basisscholen met het opstarten van The Daily 

Mile. 

 

 Workshop etiketten lezen. 

Op 11 januari hebben de 2 entree klassen van het Drenthe College een les over etiket lezen en gezonde 

voeding ontvangen. De meeste leerlingen bleken zich redelijk actief bezig te houden met wat er op 

etiketten op voedingsmiddelen staat, wel verschilde het tussen de twee klassen waar naar werd 

gekeken. Er werd gesproken over het eten van de juiste vetten en o.a. het belang van groente en fruit. 

De twee klassen hebben ook een leefstijlvragenlijst ingevuld en uitgerekend hoeveel suikerklontjes er in 

o.a. cola en sinaasappelsap zitten. Daarnaast werden de verschillen tussen het eten van groente/ fruit 

enerzijds en snacks anderzijds besproken. 

 

 Dingstede project 

Vanaf 10 januari begint het JOGG team Meppel met een project op CSG Dingstede met twee technasium 

brugklassen. Hierbij krijgen de klassen in groepjes de opdracht om een plan te bedenken om bewegen in  

de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Op school gaan zij 7 tot 8 weken bezig met onderzoek 

naar de vele voordelen van bewegen en het ontwerpen van moderne openbare speelruimtes. Deze 

ontwerpen gaan zij aan het einde van het project presenteren aan de docent van Dingstede en aan het 

JOGG team. 

 

 Energiedrank project  

Vrijdag 19, donderdag 25 en maandag 29 januari vinden er gastlessen plaats voor de tweedejaars  

Havo/VWO leerlingen van Dingstede in Meppel. Deze gastlessen staan in het teken van energiedrankjes, 

waar de leerlingen een onderzoek naar gaan doen. Voeding & Diëtetiek student Mickael Nederman 

verzorgt de gastlessen om de leerlingen op weg te helpen met een onderwerp. De ingrediënten van 

energiedrank, de effecten van energiedrank op het lichaam en het wereldwijde gebruik komen tijdens  

de gastles aan bod. 

 

Drink water op KBS de Plataan 

Gezonde traktatie op 

Beatrixschool/Talent 

The Daily Mile op de 

Anne Frankschool 
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 Op Fietse 

Het JOGG team gaat dit schooljaar 5 basisscholen ondersteunen bij het Op Fietse project. 

 Zij helpen de scholen met het in kaart brengen van de al bestaande Op Fietse activiteiten op de  

scholen. De 5 basisscholen gaan de strijd aan met andere basisscholen in de provincie Drenthe om 

fietsschool van het jaar’ te worden!  

 

 

 

 Groente… zet je tanden erin! 

Dinsdag 19 december heeft Mickael Nederman een groente workshop gegeven in groep 5/6 van  

KBS de Plataan. De leerlingen hebben verschillende groenten leren kennen door middel van  

verschillende proefjes.  

 

 

 

 

 

 

 Gezonde traktatiekaarten 

Het JOGG team heeft voor de kerstvakantie op de 9 deelnemende basisscholen de gezonde traktatie- 

bakken uitgereikt. De bedoeling van de gezonde traktatiekaarten is dat de traktaties aantrekkelijk en 

laagdrempelig voor kinderen zijn. Het JOGG team wil het gezond trakteren stimuleren door middel  

van het aanbieden van de gezonde traktatiekaartenbak . 

 

 

 

 

 

 

Bananen bevatten tryptofaan! 

Tryptofaan is een essentieel 

aminozuur – deel van een eiwit 

– dat je lichaam niet zelf maakt. 

Dit moet je dus binnen krijgen 

via voeding of supplementen.  

Je lichaam zet tryptofaan om in 

een stof die belangrijk is voor 

aanmaak van melatonine en 

serotonine. Melatonine zorgt 

ervoor dat je beter inslaapt en 

serotonine zorgt ervoor dat je je 

goed voelt.  

 

 

1 van de gezonde traktaties 

Rupsje Nooitgenoeg 


