
Jongeren Op Gezond Gewicht - Schagen

AGENDA
11-15 maart Week van de Gezonde Jeugd

13-20-27 maart Cruyff Courts 6vs6 toernooi

12 april Koningspelen met Water Drinken
Tot 18 april aanvraag Ondersteuningsbudget Gezonde School

DrinkWater campagne start op PC Basisschool De Regenboog 
Wethouder Sigge van der Veek en mascotte Druppie verzorgden de 

feestelijke start van de DrinkWater campagne bij PC basisschool De 

Regenboog in St. Maarten. De Drinkwater campagne is onderdeel van 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). “Gemeente Schagen wil kinderen en 
hun ouders laten ervaren dat gezond eten en bewegen leuk en lekker is, én 
dat je je er gezonder en fitter bij gaat voelen. Water drinken in plaats 
van (ge)zoete drankjes moet weer de normaalste zaak van de wereld 
worden.” aldus wethouder Sigge van der Veek. Directeur Lonneke Balder

van De Regenboog heette iedereen welkom. De school heeft ook fruitbomen

geplaatst en is gestart met een energy challenge en de gastlessen voeding
van Ik Lekker Fit Schagen.

Kinderen aan de slag met voeding
Met het project Ik Lekker Fit biedt de GGD, Team Sportservice Schagen en 
Dieet&Co extra advies, zorg en voedingslessen aan voor ouders, kinderen en

basisscholen in de gemeente Schagen. De gastlessen voeding zijn inmiddels 

op veel scholen gestart. Tijdens deze lessen leren kinderen op een leuke, 

positieve manier wat eten kan doen voor je lichaam en hoe je gezond kan 
eten. Daarbij gaan de kinderen  ook proeven en eten.

Fruitbomen bij scholen en kinderopvang
In de afgelopen maanden zijn bij veel basisscholen in de gemeente Schagen 
fruitbomen geplant. Wethouder Hans Heddes hielp mee met planten van de 

fruitbomen bij 't Bikkeltje van SKRS in Schagen. Samen met de peuters werd er 

mest bij de bomen gedaan. Ook bij kinderopvang Hoi Pipeloi, Fun4kids, 

Pettenvlet aan Zee, ‘t Zandkasteel en BSO het Buitenhuis kunnen kinderen 
genieten van fruitbomen in de tuin.

Ondersteuningsaanbod Gezonde school

Scholen kunnen tot en met donderdag 18 april zich inschrijven voor 

het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dit aanbod geeft uw

school een steuntje in de rug om te werken aan een Gezonde School. 
Informatie en advies is verkrijgbaar bij de GGD via tel. 088 01 00 550.
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Grote opkomst bij 
Beweeginstuif 0-4 jaar.

De Beweeginstuif van Fitte Start 

Schagen was een succes. Jonge 
kinderen speelden met veel plezier 

samen met hun ouders op het 
vliegende tapijt, hobbel de bobbel 

baan, het loopfiets parcours en 
klauterden bij het klimonderdeel. Er 

waren leuke spelletjes en er werd 
gedanst.

Ouders waren positief verrast met 

het grote aanbod van spel- en 
beweegmogelijkheden en de tips 

over gezonde voeding. Er was een 

plek speciaal ingericht voor baby’s 
waar ouders tips konden krijgen 

over bewegen en samen spelen. 

Alle kinderen kregen een kadootje 

om mee te spelen.

De organisatie was in handen
van Team Sportservice Schagen 

samen met Dieet&Co, Schagen 
Actief, Fysiotherapie Hoep Zuid, 

GGD, Gymvereniging Lycurgus

Advendo en de kinderopvang

Hoi Pipeloi, Kappio en SKRS.
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De JOGG-aanpak is een lokale, wijkgerichte, integrale en duurzame aanpak 
rondom jeugd en jongeren, hun ouders/verzorgers en de omgeving waarin zij 

opgroeien. Samen met scholen, kinderopvang, verenigingen in de buurt of de 
wijk, bedrijven en partners werken we aan een gezonde omgeving en aan 

een gezonde jeugd. 

Schagen is sinds juni 2014 JOGG-gemeente.
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✓Op vrijdag 12 april zijn weer de  

Koningsspelen. Dit jaar staat in het 

teken van water drinken. Water 
drinken is essentieel om goed te 

functioneren en presteren, zeker als 

je veel beweegt. HA-TWEE-GO, zoals 
'superdrank' tijdens de Koningsspelen 
wordt genoemd.

✓Tijdens de Apenkooi werden de  

DrinkWater tonnen van Team 
Sportservice goed gebruikt. Een leuk 
spel voor ouders en kinderen. Samen 

aan het water en weer door. 

✓Mascotte Druppie was op bezoek 

bij PC De Regenboog in Stroet. De 
DrinkWater bidons van JOGG zijn 

uitgereikt. Kinderen en leerkrachten 

gaan lekker aan het water.

✓ Wil je met je school volgend jaar 

meedoen aan AZ Rabo Foodtour:
www.raboazfoodtour.nl/inschrijven/

✓Heerlijk gratis bewegen tijdens het 

Cruyff Courts 6vs6 in Schagen. Met 22 

teams is er een enorme opkomst. De 
wedstrijden zijn woensdagmiddag 13, 

20 en 27 maart.

✓Kinderen van de basisschool in groep 
8 die willen deelnemen aan de 
Streetdance kampioenschappen. Stuur 

een email naar Team Sportservice via   
schagen@teamsportservice.nl

✓Van 11-15 maart is het de Week voor 

de Gezonde Jeugd. In de gemeente 
Schagen krijgen kinderen (0-4 jaar) een 

strandbal op de peuterspeelzaal, 

kinderopvang, Nijntje Beweegdiploma 
of bij de jeugdgezondheidszorg.

✓Rabo AZ Foodtour is gestart. Alle 

kinderen uit groep 8 van Burg. De 
Wildeschool in Schagen, St. Joseph-

school in Burgerbrug en Jozefbasis-
school in ‘t Zand kregen de AZ spelers
op visite en gingen aan de slag.

✓Ouders zijn blij met het startpakket  
Groentehapjes in 10 stapjes. “Met de 

handige bakjes en waardevolle tips 

kan je je baby laten wennen aan 

groente”, aldus een ouder.

✓Gratis gezonde snack bij 
activiteiten van Team Sportservice. 

Kinderen genieten van een appel, 
mandarijn of komkommertje. 

✓Ook de kinderopvang is blij met de 

fruitbomen van de gemeente. Op 20 

lokaties bij scholen, kinderopvang of 
peuterspeelzalen zijn verschillende 

soorten fruitbomen geplant.

✓Informatie over Gezonde school of 

Gezonde kinderopvang kan via de 
GGD of JOGG-regisseur Schagen.

✓Twee sportverenigingen zijn gestart 
met de Gezonde Sportkantine.

JOGG Schagen
Gestart in de kernen Schagen, Warmenhuizen  2015-2016

Kernen Schagerbrug, Burgerbrug, Dirkshorn, ‘t Zand, Sint Maarten  2017-2018 
Alle kernen in Schagen kunnen starten 2019

Wil je informatie over de JOGG aanpak of starten met de JOGG

Campagnes DrinkWater, Gratis Bewegen of Groente, zet je tanden erin,

neem contact op met Judith Gielens, JOGG-regisseur gemeente Schagen 

via jgielens@teamsportservice.nl of via 0224-214774.  Kijk op www.jogg.nl
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