
 

          Nieuwsbrief JOGG Meppel | maart 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. 

  The Daily Mile op de Oosterboerschool 

Woensdag 28 maart 2018 start The Daily Mile op de Oosterboerschool met groep 3 en groep 7/8. Het 

JOGG team Meppel ondersteunt de Oosterboerschool de komende 4 weken met het opstarten van The 

Daily Mile.  

 

 Dikke Banden Race  

Woensdag 4 april organiseert sportteam Meppel Actief en JOGG team Meppel in samenwerking met 

Drentse fiets4daagse Meppel een dikke banden race middag. De middag is voor leerlingen uit groep 3 

t/m 8 van de basisscholen in de gemeente Meppel. De activiteit is van 14.00 – 15.30 uur in het ringpark 

(Oosterboer). Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 29 maart 2018, vol = vol!  

Aanmeldlink: https://meppelactief.nl/agenda-item/dikke-banden-race/ 

 

 

 

 

 

 

 Ren Spring Gooi   

Met behulp van het beweegprogramma Ren Spring Gooi maken de kinderen van KC het Kompas, OBS 

commissaris Gaarlandtschool, KC Beatrixschool en KC Talent kennis met atletiek. De combinatie en 

afwisseling van de verschillende bewegingen in het programma bevorderen de motorische ontwikkeling 

van het kind. Ren Spring Gooi laat basisschoolkinderen op een leuke en goede manier zo veel mogelijk 

bewegen. Wanneer een kind plezier heeft in bewegen, motiveert dat om te blijven bewegen. Op deze 

wijze levert Ren Spring Gooi een positieve bijdrage in het aanleren van een gezonde leefstijl. 

 

 

 

 Albert Hein rondleiding 

De Albert Heijn Elzinga in de Oosterboer biedt de leerlingen van de 4 basisscholen in de Oosterboer een 

rondleiding aan in de supermarkt. Tijdens de rondleiding krijgen de leerlingen uitleg over de 

verschillende afdelingen in de supermarkt. Aan de kinderen wordt ook uitgelegd hoe de 

goederenstromen lopen en waarom de inrichting van een winkel er zo uit ziet. Ze krijgen de kans om in 

de keuken van een groot winkelbedrijf te kijken. Een leuke en leerzame ervaring. 

 

https://meppelactief.nl/agenda-item/dikke-banden-race/
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 Energiedrankjes 

Twee klassen van het technasium van CSG Dingstede zijn momenteel bezig met het onderzoek doen 

naar het gebruik en de fysieke effecten van energiedrankjes. In totaal doen 4 klassen van het 

technasium aan het project mee. Het onderzoek is in samenwerking met de GGD. Het gebruik van 

energiedrankjes meten de leerlingen bijvoorbeeld door enquetes uit te zetten op verschillende scholen 

in Meppel. Ook meten zij de verschillen tussen de normale en suikervrije energiedrankjes door middel 

van het meten van de hartslag, bloeddruk, concentratievermogen en reactietijd. Op 4 april gaan de 

leerlingen de resultaten presenteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bewegen in de openbare ruimte 

Op CSG Dingstede zijn er twee brugklassen van het technasium bezig met het onderzoek ‘bewegen in de 

openbare ruimte  

in Meppel’. Na dit onderzoek gaan de leerlingen in groepen een ontwerp maken voor een innovatieve 

beweegruimte in Meppel. Deze ontwerpen presenteren de leerlingen aan de docent en het JOGG- team. 

De 1
e
 klas heeft de ontwerpen reeds gepresenteerd en momenteel is de tweede klas druk bezig met de 

opdracht. 

 Op Fietse 

Het JOGG team is zeer verheugd dat OBS Sprinkels zich heeft aangemeld voor het Op Fietse project. Het 

JOGG team ondersteunt OBS Sprinkels bij het opstarten van het Op Fietse project. OBS Sprinkels is 1 van 

de vele basisscholen die gaan strijden om fietsschool van het jaar te worden! 

 

 

 

 

1 van de gezonde traktaties 

de bananenauto! 

 Wist je dat.. in 1 

blikje energiedrank 

zo’n 9 suikerklonten 

zitten? 

Sportinstuif Nijeveen 


