
 

          Nieuwsbrief JOGG Meppel | november 2017 
 

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. 

 Even voorstellen.. 

Mickael Nederman: Ik ben 26 jaar en 4
e
 jaars voeding & diëtetiek student aan de Hanzehogeschool in  

Groningen. Op dit moment ben ik bezig met het inloopthema ‘voeding’ en workshop ‘groente.. zet je 

tanden erin!’, workshop etiket lezen, gezonde traktatiekaarten ontwikkelen en een kleinschalig 

onderzoek voor de wijksport in Koedijkslanden/ Berggierslanden.  

Bas Kranendonk: Ik ben 19 jaar en zit in het 2
e
 jaar van Sportkunde aan de Hanzehogeschool in  

Groningen. Samen met Eva Verduin vorm ik dit schooljaar het JOGG team Meppel. Samen zijn wij bezig 

met The Daily Mile, het Op Fietse project, project op de middelbare school Dingstede en ontwikkelen 

wij samen met Mickael de gezonde traktatiekaarten voor de basisscholen in de gemeente Meppel. 

Eva Verduin: Ik ben 19 jaar en zit eveneens in het 2
e
 jaar van Sportkunde aan de Hanzehogeschool in 

Groningen. Ik hoop kinderen en ouder(s)/verzorger(s)/leerkrachten en anderen te stimuleren en  

enthousiasmeren voor voeding kan ook leuk zijn!  

 

 

 

 

 

 

 Inloopthema ‘voeding’ 

KBS de Plataan, Koningin Beatrixschool, KC Talent en KC Stadskwartier nemen deel aan  

het project Inloopthema ‘voeding’. Woensdag 22 november heeft het 1
e
 inloopthema/ 

spreekuur plaatsgevonden op Koningin Beatrixschool en KC Talent.nl. Ouder(s) en verzorger(s) 

konden bij voeding en diëtetiek student Mickael Nederman terecht voor vragen en tips over 

voeding.  

Woensdag 29 november vindt het inloopthema ‘Voeding en feest’ plaats van 11.00 – 12.00 uur 

op KC Stadskwartier in de personeelskamer. Alle ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden 

zijn van harte welkom! Tijdens het inloopthema wordt onder andere voeding tijdens de feestdagen  

besproken, praktische tips en verschillende stellingen worden behandeld.  

Vrijdag 8 december is Mickael Nederman aanwezig op KBS de Plataan van 11.00 – 12.00 uur met 

het thema ‘gepimpt water’. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij Mickael terecht voor vragen over  

voeding en tips voor ‘gepimpt water’. 

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

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

met een gezonde traktatie en gepimpt water waar de peuters na de peutergym van kunnen smullen! 

 

Pietengymnastiek op KBS de Plataan 

Wist je dat.. 

Buitenspelen de 

cognitieve 

vaardigheden bij 

kinderen 

verbetert? 

       Pietengymnastiek op de 

              Reestoeverschool 

       Sportinstuif 18 oktober 

       WoMi tennis 27 september 
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 Groente… zet je tanden erin! 

Mickael Nederman heeft een workshop ‘groente.. zet je tanden erin’ ontwikkelt voor de basisscholen 

in de gemeente Meppel. De bedoeling van de workshop is dat kinderen verschillende groenten leren  

proeven en ontdekken. Het is een interactieve workshop met verschillende proefjes. In januari 2018 

zal de eerste workshop plaats gaan vinden in groep 5/6 van KBS de Plataan.  

 

 Samenwerking JOGG team Meppel en Albert Heijn Oosterboer 

Woensdag 1 november heeft het JOGG team een overleg gehad over mogelijkheden voor samenwerking 

met de Albert Heijn in de Oosterboer. De filiaalmanager heeft het JOGG team geïnformeerd over opties  

voor samenwerking met de basisscholen. Het JOGG team gaat dit schooljaar met verschillende  

projecten samenwerken met de Albert Heijn.  

 

 Gezonde traktatiekaarten 

Het JOGG team is bezig met het ontwikkelen van gezonde traktatiekaarten voor de basisscholen in de  

gemeente Meppel. De bedoeling is dat de traktatiekaarten aantrekkelijk, laagdrempelig en aantrekkelijk 

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

van de gezonde traktatiekaartenbak. De traktatiekaarten zijn zo ontwikkeld dat zowel 

kinderen als ouder(s)/verzorger(s) de traktaties kunnen maken. Wanneer de traktatiekaartenbak een  

succes wordt, gaat het JOGG team aan de slag met een uitbreiding hierop. 

 

 The Daily Mile 

In de gemeente Meppel gaan dit schooljaar 5 basisscholen deelnemen aan het project The Daily Mile. 

Op dit moment ontwikkelt het JOGG team een ‘aan de slag met The Daily Mile boek’. Het JOGG team  

geeft ondersteuning aan de leerkrachten op de basisscholen. De komende periode voor de kerstvakantie 

vinden er verschillende gesprekken plaats om zo snel mogelijk te starten met The Daily Mile. 

 

 Op Fietse 

Op Fietse is een project vanuit SportDrenthe om kinderen en ouder(s)/verzorger(s) te stimuleren 

om meer op de fiets naar school te gaan. 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 

reeds 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! Gezondheid en  

milieu zijn belangrijke vraagstukken. De fiets is het antwoord aldus JOGG team Meppel.  

  

 

 

  

 

  

 


