
Omgeving school

Gezonde school
Ook in 2019 was er volop aandacht voor de gezonde school en dan met name 
op het certificaat voeding. Dit houdt in dat een school structureel aandacht 
besteedt aan het drinken van water, traktatiebeleid en de voedselketen. Op 
OBS De Schuthoek in Zuidlaren is het behalen van het certificaat gevierd door 
samen met de wethouder een watertappunt op de school te openen. Andere 
activiteiten waarop is ingezet door de scholen zijn de Pleincoaches. Hierbij 
worden leerlingen uit groep 7 en 8 opgeleid om pleinspelletjes te begeleiden. 
Zij krijgen deze opleiding van de vakleerkracht LO/buurtsportcoach.

Sportdag
Alle basisscholen deden mee aan de Gezamenlijke Sportdag die rond 
Koningsdag in elke kern werd georganiseerd door de buurtsportcoaches. 
Samen met de sport- en cultuuraanbieders werden hierbij allerlei clinics 
aangeboden waar de kinderen steeds 2 uit konden kiezen. Daarnaast deed 
elke klas mee met ‘het spel zonder grenzen’. Hierbij streden de groepen 
tegen elkaar in samenwerkingsspelletjes. 

Omgeving buurt

Mobiliteitsweek
In het kader van de mobiliteitsweek is er in 2019 op De Holtenhoek in 
Vries een analyse van de verkeerssituatie rondom de school gemaakt. 
Hieraan is een lessenreeks gekoppeld waarin samen met de kinderen is 
gewerkt aan minder uitstoot, meer veiligheid en meer bewegen rondom 
school. 

Speelplekken
In 2019 zijn vijftien speelplekken samen met buurtbewoners en jeugd 
vernieuwd of aangevuld met nieuwe toestellen. Een paar kinderen 
hebben zelf een verkeersbord ontworpen, waardoor nu de veiligheid 
rondom hun speelplek is verbeterd. Voor een aantal speelplekken 
hebben de initiatiefnemers een leuke ludieke opening georganiseerd 
voor en door de buurt. 

Beweegtuinen
Op initiatief van een fysiotherapiepraktijk en woonzorgcentrum in 
Zuidlaren en een dorpsbelangenvereniging in de Groeve, zijn in 2019 
twee beweegtuinen gerealiseerd. Met ondersteuning van de 
buurtsportcoaches is een sterk netwerk van vrijwilligers en getrainde 
begeleiders opgezet op beide locaties. Jong en oud kunnen hier nu zowel 
in ongeorganiseerd als in georganiseerd verband samenkomen, sporten 
en bewegen in de buitenlucht. Er wordt door verschillende groepen al 
volop gebruik gemaakt van de parken.

JOGG-Tynaarlo 2019

“JOGG: gezonde jeugd, gezonde toekomst. Dáár zetten wij ons in Tynaarlo al sinds 2011 voor in. Samen met jongeren en andere 
samenwerkingspartners. Uitgangspunt daarbij is om de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn. Dat begint met 
bewustwording van een gezonde leefstijl. In dit verslag nemen we jullie mee in alles wat we samen doen. Want: wij willen een 
gemeente zijn die jongeren faciliteert om gezond en gelukkig op te groeien. Samen werken we daaraan. Ik ben er trots op!”

Oetra Gopal, wethouder sociaal domein



Omgeving werk Toekomst

JOGG-Tynaarlo gaat de komende jaren 
verder met de gezonde keuze de makkelijke 
keuze maken. Dit doen we samen en 
hiervoor sluiten we aan bij landelijke en 
regionale initiatieven zoals ‘aan de slag met 
preventie’ en activiteiten en campagnes 
vanuit ‘Drenthe gezond’. 

Speerpunten voor 2020 zijn:
• Gezonde school
• Team:Fit (gezondere sportkantines)
• 100 Gezondere Supers
• BIOR (beweegvriendelijke inrichting van 

de openbare ruimte)
• Week van de jeugd
• Gezonde werkvloer
• doelgroep 0-4 jaar

Meer informatie over JOGG-Tynaarlo:
Nynke Niessink
info@tynaarlo.nl
0592-266662

Omgeving thuis

Doelgroep 0-4 jaar groentehapjes in 10 stapjes
Dit is een pakketje dat op een leuke manier het eten van verse groente stimuleert als kinderen 
toe zijn aan de eerste hapjes. Consultatiebureaus delen het pakketje uit en ouders kunnen samen 
met hun kinderen aan de slag met het uitproberen van smaken en het leren eten met de lepel. 
Het pakket bestaat uit een stappenkaart, koelkast magneten, ijsblokjeshouder en een brochure 
met tips.

Omgeving vrije tijd

Doelgroep 0-4 jaar
De eerste levensjaren zijn erg belangrijk voor een 
kind als het gaat om de ontwikkeling van een goede 
motoriek en een gezond gewicht. Maar jong beginnen 
met bewegen is vooral leuk voor een kind en het is 
bovendien leuk om samen te doen. Daarom is op de 
website Sportpret aanbod voor kinderen van 0-4 jaar 
gebundeld en krijgen ouders op het 
consultatiebureau een flyer om Sportpret te 
promoten.

Kindermenu 2.0 
Afgelopen schooljaar zijn kinderen uitgedaagd om het 
lekkerste, leukste en gezondste gerecht te bedenken 
voor op de menukaart van een restaurant uit de 
gemeente. De gerechten zijn beoordeeld door een 
jury bestaande uit de JOGG-regisseur, de wethouder 
en een vertegenwoordiging vanuit Grand Café 
Zuidlaren. Tom Hijszeler van CKC De Rietzanger uit 
Eelderwolde heeft met zijn kleurrijke salade de 
wedstrijd gewonnen en in Grand Café Zuidlaren is het 
op de menukaart gekomen. De klas van Tom heeft 
een kookworkshop gekregen van het restaurant en 
daarnaast zijn de winnende recepten uit alle Drentse 
gemeentes gebundeld in een provinciaal kookboek. 

Gezonde werkvloer
In 2019 is aan de hand van een gezonde 
werkvloerscan gekeken hoe de gemeente er 
zelf voor staat. Goed voorbeeld doet tenslotte 
goed volgen. Er is gekeken naar verschillende 
thema’s zoals gezonde voeding, fysieke 
werkplekken, ontspanning en stress. Op een 
aantal punten scoort Tynaarlo erg goed, 
bijvoorbeeld met de waterpunten in de 
pantry's. Initiatieven zoals staand of wandelend 
vergaderen worden het komende jaar extra 
gestimuleerd.

Stuurgroep
De stuurgroep JOGG is bezig zich te 
ontwikkelen. Zo sluiten dit jaar enkele nieuwe 
collega’s aan om vanuit andere hoeken mee te 
denken over mogelijkheden voor een 
gezondere omgeving. 

mailto:info@tynaarlo.nl

