
Voor wie?
• Leerkrachten 
• Intern begeleiders 
• Directeuren van basisscholen 
• Onderwijsassistenten
• Schoolbesturen
• Pedagogisch medewerkers 

kinderopvang 
• Locatiemanagers 

kinderopvang 

Online
Op locatie
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• Inspiratiesessie Gezonde School,
Gezonde Toekomst
Auberge de Rousch in Heerlen (2 uur)

• De moestuinman aan het werk 
BS De Mheyster in Hoensbroek (1 uur)

•  Peuter- en Kleuter4daagse
In en rondom uw locatie (hele dag)

• Peuter- en Kleuter4daagse
In en rondom uw locatie (hele dag)

• Nationale  Buitenspeeldag
In en rondom uw locatie (hele dag)

•  Bewegen in en naar een gezonde, 
groene school 
IKC Loedoes in Sittard (2 uur)

•  Peuter- en Kleuter4daagse
In en rondom uw locatie (hele dag)

10

• De Gezonde Basisschool
    van de Toekomst: werk in uitvoering 
    BS Langeberg in Brunssum (1,5 uur)

• Gelijke kansen met 
lunchen op school 
Kindcentrum Sittard (2 uur)

• Aan de slag met 
Gezonde Kinderopvang!
Op nader te bepalen locatie (2 uur) 

• Eetbaar groen op de kinderopvang 
BSO De Vlinderboom in Maastricht (2 uur)

• De Gezonde Basisschool van 
    de Toekomst: werk in uitvoering 
    BS de Schatkist in Kerkrade (1,5 uur)
• De moestuinman aan het werk

BS De Vlieger in Hoensbroek (1 uur) 
• Een gezond ontbijt & extra talenttijd

BS De Vlieger in Hoensbroek (1 uur)

•  Moestuinieren 
in de buurt
BS Titus 
Brandsma 
in Brunssum 
(1uur)

• De moestuinman aan het werk 
    BS De Mheyster in Hoensbroek (1 uur)

• De moestuinman aan het werk
BS De Vlieger in Hoensbroek (1 uur) 

• De moestuinman aan het werk
  BS De Mheyster in Hoensbroek (1 uur)

• De Gezonde Basisschool van 
    de Toekomst: werk in uitvoering
    BS De Schatgraver in Landgraaf (1,5 uur)
• Gedrag is altijd logisch:

werken aan welbevinden op school 
 BS De Triangel in Gulpen (1,5 uur)

• Refereerbijeenkomst 
Mentale gezondheid bij de jeugd 
in relatie tot corona
Novotel Maastricht of online (3 uur)

• De moestuinman aan het werk 
BS De Vlieger in Hoensbroek (1 uur)

• Seksueel gedrag bij kinderen, 
wat is normaal? Online (1 uur) 

• Relationele en seksuele vorming 
op de basisschool: perfecte match! 
Online (1 uur) 
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• Peuter- en Kleuter4daagse
In en rondom uw locatie (hele dag)

• De Gezonde Basisschool van de 
Toekomst: werk in uitvoering
BS De Steltloper in Kerkrade (2 uur) 

• De moestuinman aan het werk
BS De Vlieger in Hoensbroek (1 uur)

• Een gezond ontbijt & extra talenttijd
BS De Vlieger in Hoensbroek (0,5 uur)

Initiatief van: Onderdeel van:

Klik op de

activiteit

voor meer informatie

en/of aanmelden

Juni 2022: Maand voor de gezonde jeugd Zuid-Limburg

https://trendbreukzuidlimburg.nl/aanmelden-maand-voor-de-gezonde-jeugd/


Inspiratiesessie ‘Gezonde School, Gezonde Toekomst’

Tijd: 14.15 - 16.30 uur
Locatie: Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17, 6419 PJ Heerlen

Inhoud: 
Een middag vol inspiratie over het thema gezondheid en leefstijl  
op de basisschool. Basisscholen nemen je mee in hoe zij aan de  
slag zijn gegaan met een moestuin, de Gezonde School aanpak 
of hoe zij een Gezonde Basisschool van de Toekomst werden. 
Ze delen de obstakels die ze overwonnen, de successen die ze 
boekten en de ondersteuning die ze daarbij krijgen. Laat je tijdens 
deze middag inspireren door collega’s en maak kennis met de 
JOGG-regisseurs en Gezonde School-adviseurs die je kunnen 
helpen in de stappen die je wilt zetten naar een gezonde(re) 
schoolomgeving.

Aanmelden kan hieronder.a

   Aanmelden 

De moestuinman aan het werk

Tijd: 9.00 - 9.45 uur of 11.00 - 12.00 uur
Locatie: BS De Mheyster 
Monseigneur Nolensstraat 29, 6431 JL Hoensbroek

Inhoud: 
Moestuinman Simon geeft moestuinlessen aan de leerlingen  
van basisschool De Mheyster in Hoensbroek.  
Hij leert de kinderen alles over moestuinieren en geeft vooral 
les in de moestuin zelf. Zodat kinderen weer leren waar hun 
eten vandaan komt.  
Benieuwd hoe hij dit doet? Kom kijken!

Aanmelden kan hieronder.

   Aanmelden 

1 juni 2022

OOK ONLINE

https://q.crowdtech.com/14UmwaQAik-9Nkx0xmYfQQ
https://q.crowdtech.com/vkfYLF-IzkKNKavn3lbJGw


7 juni 2022

Peuter- en kleuter4daagse

Tijd: hele dag
Locatie: 
In en rondom uw locatie.

Inhoud: 
Neem deel aan de peuter- en 
kleuter4daagse! Vier dagen 
lang wandel je samen met de 
kinderen minimaal 15 minuten 
rondom je locatie. De peuter-  
en kleuter4daagse vindt plaats 
tijdens de Week voor de 
Gezonde Jeugd en is een 
initiatief van JOGG (Gezonde 
Jeugd, Gezonde Toekomst). 

De aanmeldingen voor de 
peuter- en kleuter4daagse 
hebben reeds plaatsgevonden. 
Meer informatie? Neem dan  
contact op met de JOGG-
regisseur van uw gemeente. 

De Gezonde Basisschool van  
de Toekomst: werk in uitvoering

Tijd: 11.00 - 13.00 uur
Locatie: BS De Steltloper 
Directeur van der Mühlenlaan 30 
6463 VZ Kerkrade  

Inhoud: 
Als je gezond eet en voldoende 
beweegt, voel je je beter en 
presteer je beter. Een Gezonde 
Basisschool van de Toekomst 
(GBT) is een basisschool waar 
kinderen niet alleen leren, maar 
ook gezond leren leven. Gezond 
leven als DNA van de school. 
Gezond leven gaat om gezonde 
voeding (een gezonde school-
lunch en een gezond tussen-
doortje), om veel en gevarieerd 
bewegen tijdens de schooldag 
en om kinderen voorbereiden  
op een maatschappij waar ver-
leidingen voortdurend op de loer 
liggen. Daarvoor maken we de 
omslag: een basisschool is geen 
leerschool, maar een leefschool. 
Laat je tijdens dit bezoek 
inspireren over de mogelijkheden 
die het concept van de Gezonde 
Basisschool van de Toekomst 
te bieden heeft.  

Aanmelden kan hieronder.

   Aanmelden

De moestuinman aan het werk 

Tijd: 14.00 - 14.45 uur 
Locatie: BS De Vlieger
Maria Gewandenstraat 24
6432 CP Hoensbroek

Inhoud: 
Moestuinman Simon geeft 
natuur- en voedseleducatie aan 
de leerlingen van basisschool 
De Vlieger Hoensbroek. 
Hij leert de kinderen over 
eetbaar groen en gaat met ze 
aan de slag in het voedselbos. 
Zodat kinderen leren waar hun 
eten vandaan komt. 
Benieuwd hoe hij dit doet? 
Kom een keertje kijken!

Aanmelden kan hieronder.

  Aanmelden

Een gezond ontbijt & extra 
talenttijd 

Tijd: 15.00 - 15.30 uur
Locatie: BS De Vlieger 
Maria Gewandenstraat 24
6432 CP Hoensbroek   

Inhoud: 
Vanaf schooljaar 2021/2022 zijn 
de schooltijden op BS De Vlieger 
verlengd. Zo hebben de leerlingen 
vanaf 8.00 uur de mogelijkheid 
om gratis op school een gezond 
ontbijt te nuttigen. Vanaf 8.30 
uur starten de reguliere lessen.  
Op maandagen, dinsdagen en 
donderdagen is er extra talent-
tijd. Tijdens schooltijden krijgen 
de leerlingen een uitgebreid 
aanbod voorgeschoteld: van 
bewegen, sport en spel, koken, 
(moes)tuinieren, techniek en 
vele andere talenten! Hiervoor 
heeft de school een uitgebreide 
samenwerking met sport- en 
cultuurpartners.  
Dit resulteert in een uitgebreid 
naschools aanbod zodat leerlingen 
ook na schooltijd aan de slag 
kunnen! 
Meer weten over deze aanpak? 
Kom langs en laat je informeren. 

Aanmelden kan hieronder. 

   Aanmelden

https://q.crowdtech.com/HVlg8lzsKUmTOMPRM0amIw
https://q.crowdtech.com/ddhZPRqTAEqSfq9Ue_8zXQ
https://q.crowdtech.com/RkGuWDFI8Ee5dTrKUNWVAw
https://www.ggdzl.nl/contact/ik-zoek-een-adres/gezonde-school-adviseurs-en-jogg-regisseurs-per-gemeente/


Bewegen in en naar een gezonde,  
groene school

Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: IKC Loedoes
Hulsestraat 1, 6135 JK Sittard  

Inhoud: 
Basisschool Loedoes is een Gezonde 
School en heeft het themacertificaat 
Bewegen & Sport behaald. Tijdens en na 
school is er ruimte om te bewegen, o.a. 
via bewegend leren. Stap voor stap wordt 
de omgeving (binnen en buiten) daarop 
ingericht en is de school bezig met de 
inrichting van een groen schoolplein en 
diverse buitenleslokalen. Een mooi combi 
van groen & gezond. De directeur zal 
tijdens dit inspiratiebezoek vertellen en 
laten zien hoe zij de plannen en thema’s 
rond Gezonde, Groene School gaan 
ontwikkelen. 

   Aanmelden

Nationale Buitenspeeldag

Tijd: hele dag
Locatie: In en rondom uw locatie.

Inhoud: 
De Buitenspeeldag is een initiatief van 
Jantje Beton en Nickelodeon. Het is dé 
grootste buitenspeelactie van Nederland. 
Op deze dag vieren we wat zo belangrijk 
is: spelen! Doe je mee? Kinderen kunnen 
bij Jantje Beton geld vragen voor een 
speelidee. 

Inspiratie nodig of meer informatie? 
Kijk dan op de website van Jantje Beton. 

8 juni 2022

Peuter- en kleuter4daagse

Tijd: hele dag
Locatie: In en rondom uw locatie.

Inhoud: 
Neem deel aan de peuter- en kleuter4daagse! 
Vier dagen lang wandel je samen met de 
kinderen minimaal 15 minuten rondom je 
locatie. De peuter- en kleuter4daagse vindt 
plaats tijdens de Week voor de Gezonde 
Jeugd en is een initiatief van JOGG (Gezonde 
Jeugd, Gezonde Toekomst). 

De aanmeldingen voor de peuter- en kleuter-
4daagse hebben reeds plaatsgevonden. 
Meer informatie? Neem dan contact op met 
de JOGG-regisseur van uw gemeente. 

https://q.crowdtech.com/iZsB-gCweUy03bD_0VjOjw
https://jantjebeton.nl/?gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTl6kf1gm0VShQ5pH_e9GJc9FI09xoCtnL7kzpFKScV-QQnqHPO8-MaAgotEALw_wcB
https://www.ggdzl.nl/contact/ik-zoek-een-adres/gezonde-school-adviseurs-en-jogg-regisseurs-per-gemeente/


9 juni 2022

Peuter- en kleuter4daagse

Tijd: hele dag
Locatie: In en rondom uw locatie.

Inhoud: 
Neem deel aan de peuter- en kleuter4daagse! Vier dagen lang wandel je samen met de kinderen minimaal 15 minuten 
rondom je locatie. De peuter- en kleuter4daagse vindt plaats tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd en is een 
initiatief van JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). 

De aanmeldingen voor de peuter- en kleuter4daagse hebben reeds plaatsgevonden. 

Meer informatie? 
Neem dan contact op met de JOGG-regisseur van uw gemeente. 

https://www.ggdzl.nl/contact/ik-zoek-een-adres/gezonde-school-adviseurs-en-jogg-regisseurs-per-gemeente/


10 juni 2022

Peuter- en kleuter4daagse

Tijd: hele dag
Locatie: In en rondom uw locatie.

Inhoud: 
Neem deel aan de peuter- en kleuter4daagse! Vier dagen lang wandel je samen met de kinderen minimaal 15 minuten 
rondom je locatie. De peuter- en kleuter4daagse vindt plaats tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd en is een 
initiatief van JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). 

De aanmeldingen voor de peuter- en kleuter4daagse hebben reeds plaatsgevonden. 

Meer informatie? 
Neem dan contact op met de JOGG-regisseur van uw gemeente. 

https://www.ggdzl.nl/contact/ik-zoek-een-adres/gezonde-school-adviseurs-en-jogg-regisseurs-per-gemeente/


14 juni 2022

De moestuinman aan het werk

Tijd: 14.00 - 14.45 uur
Locatie: BS De Vlieger
Maria Gewandenstraat 24
6432 CP Hoensbroek

Inhoud: 
Moestuinman Simon geeft natuur- en 
voedseleducatie aan de leerlingen van 
basisschool De Vlieger Hoensbroek. 
Hij leert de kinderen over eetbaar groen 
en gaat met ze aan de slag in het 
voedselbos. Zodat kinderen leren waar 
hun eten vandaan komt. 
Benieuwd hoe hij dit doet? 
Kom een keertje kijken!

Aanmelden kan hieronder.

   Aanmelden

 Aanmelden

Seksueel gedrag bij kinderen, 
wat is normaal?

Tijd: 10.00 - 11.00 uur

Inhoud: 
Een webinar, gegeven door de GGD Zuid 
Limburg, over de (gezonde) seksuele 
ontwikkeling van jonge kinderen.  
Helaas krijgt het thema seksuele vorming 
momenteel nog steeds beperkte aandacht 
in de kinderopvang. Toch begint de seksuele 
ontwikkeling al bij de geboorte. Bij kinderen 
kun je denken aan knuffelen, vriendschappen, 
lekker in je vel zitten, nieuwsgierigheid naar 
het eigen en andermans lichaam, en ‘fijne’ 
en ‘niet fijne’ aanrakingen. In de kinderopvang 
dragen medewerkers bij aan een gezonde 
en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen. 
Zij krijgen ook te maken met gedragingen 
rondom intimiteit en seksueel getint gedrag 
die zij op waarde moeten kunnen schatten. 
Wat is normaal (seksueel) gedrag bij 
kinderen en wanneer gaat gedrag te ver? 

Aanmelden kan hieronder.

   Aanmelden

Relationele en seksuele vorming op 
de basisschool: perfecte match!

Tijd: 16.00 - 17.00 uur

Inhoud: 
Een webinar, gegeven door de GGD Zuid 
Limburg, over gezonde relaties en seksuele 
vorming in het basisonderwijs. 
Kinderen maken vanaf de geboorte een 
seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in 
de puberteit komen. Aandacht voor 
relationele en seksuele vorming op de 
basisschool sluit aan op deze ontwikkeling 
en helpt kinderen zich te ontwikkelen tot 
mensen die respect hebben voor zichzelf en 
anderen. De school ondersteunt kinderen 
hierbij door het geven van juiste informatie 
en het leren van vaardigheden. Kinderen 
raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen 
en vinden het normaal om hierover te praten. 
Het belang van aandacht voor relationele en 
seksuele vorming op de basisschool wordt 
toegelicht in dit webinar. Ook komen de 
ondersteuningsmogelijkheden van GGD 
Zuid Limburg hierbij aan bod. 

Aanmelden kan hieronder.

   Aanmelden

ONLINE ONLINE

https://q.crowdtech.com/RkGuWDFI8Ee5dTrKUNWVAw
https://q.crowdtech.com/ZVd61r-CVEC15-VmeDdkrw
https://q.crowdtech.com/ioBU2KXj10-AX4pN6sQ7gw


De moestuinman aan het werk

Tijd: 9.00 - 9.45 uur of 11.00 - 12.00 uur
Locatie: BS De Mheyster, Monseigneur Nolensstraat 29, 6431 JL Hoensbroek

Inhoud:
Moestuinman Simon geeft natuur- en voedseleducatie aan de leerlingen van basisschool BS De Mheyster in Hoensbroek. 
Hij leert de kinderen over eetbaar groen en gaat met ze aan de slag in het voedselbos. 
Zodat kinderen leren waar hun eten vandaan komt. 

Benieuwd hoe hij dit doet? 
Kom een keertje kijken!

Aanmelden kan hieronder.

 Aanmelden

15 juni 2022

https://q.crowdtech.com/vkfYLF-IzkKNKavn3lbJGw


De Gezonde Basisschool van de Toekomst: werk in uitvoering

Tijd: 12.15 - 13.40 uur
Locatie: BS Langeberg, Rembrandtstraat 2A, 6445 CW, Brunssum

Inhoud:
Als je gezond eet en voldoende beweegt, voel je je beter en presteer je beter. Een Gezonde Basisschool van de Toekomst 
(GBT) is een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar ook gezond leren leven. Gezond leven als DNA van de school. 
Gezond leven gaat om gezonde voeding (een gezonde schoollunch en een gezond tussendoortje), om veel en gevarieerd 
bewegen tijdens de schooldag en om kinderen voorbereiden op een maatschappij waar verleidingen voortdurend op de loer 
liggen. Daarvoor maken we de omslag: een basisschool is geen leerschool, maar een leefschool. 
Laat je tijdens dit bezoek inspireren over de mogelijkheden die het concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst 
te bieden heeft.  
 
Aanmelden kan hieronder.
 
 Aanmelden

16 juni 2022

https://q.crowdtech.com/Bb7VPAltRk6aqPlPwZ7WfA


Gelijke kansen met lunchen op school

Tijd: 9.00 - 11.00 uur
Locatie: Kindcentrum Sittard, Vastradastraat 2, 6137 AM Sittard  

Inhoud:
Leerlingen van Kindcentrum Sittard lunchen gezond, bewegen gevarieerd en leren in de klas over gezond gedrag. 
De basisschool doet aanzienlijk meer dan het vignet Voeding van Gezonde School vereist. De leerlingen krijgen drie  
keer per week een gezonde lunch aangeboden en gedurende veertig weken vijf keer per week groente en fruit.  

Laat je tijdens dit bezoek inspireren over het stimuleren van een gezonde leefstijl op school.

Aanmelden kan hieronder.
 
 Aanmelden

20 juni 2022

https://q.crowdtech.com/GrmDH8JXIE62uFqAxoPY7w


21 juni 2022

De Gezonde Basisschool van de Toekomst: 
werk in uitvoering 

Tijd: 11.30 - 13.30 uur
Locatie: BS De Schatkist
Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade

Inhoud: 
Als je gezond eet en voldoende beweegt, 
voel je je beter en presteer je beter. Een 
Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) 
is een basisschool waar kinderen niet alleen 
leren, maar ook gezond leren leven. Gezond 
leven als DNA van de school. 
Gezond leven gaat om gezonde voeding  
(een gezonde schoollunch en een gezond 
tussendoortje), om veel en gevarieerd 
bewegen tijdens de schooldag en om 
kinderen voorbereiden op een maatschappij 
waar verleidingen voortdurend op de loer 
liggen. Daarvoor maken we de omslag: een 
basisschool is geen leerschool, maar een 
leefschool. Laat je tijdens dit bezoek inspireren 
over de mogelijkheden die het concept van 
de Gezonde Basisschool van de Toekomst 
te bieden heeft.  
 
Aanmelden kan hieronder.

   Aanmelden

De moestuinman aan het werk

Tijd: 14.00 - 14.45 uur
Locatie: BS De Vlieger
Maria Gewandenstraat 24
6432 CP Hoensbroek

Inhoud: 
Moestuinman Simon geeft natuur- en 
voedseleducatie aan de leerlingen van 
basisschool De Vlieger Hoensbroek. 
Hij leert de kinderen over eetbaar groen en 
gaat met ze aan de slag in het voedselbos. 
Zodat kinderen leren waar hun eten 
vandaan komt. Benieuwd hoe hij dit doet? 
Kom een keertje kijken!

Aanmelden kan hieronder.

   Aanmelden

Een gezond ontbijt & extra talenttijd 
 

Tijd: 15.00 - 15.30 uur
Locatie: BS De Vlieger
Maria Gewandenstraat 24
6432 CP Hoensbroek

Inhoud: 
Vanaf schooljaar 2021/2022 zijn de school-
tijden op BS De Vlieger verlengd. Zo hebben  
de leerlingen vanaf 8.00 uur de mogelijkheid 
om gratis op school een gezond ontbijt te 
nuttigen. Vanaf 8.30 uur starten de reguliere 
lessen. Op maandagen, dinsdagen en donder-
dagen is er extra talenttijd. 
Tijdens schooltijden krijgen de leerlingen 
een uitgebreid aanbod voorgeschoteld: 
van bewegen, sport en spel, koken, (moes)
tuinieren, techniek en vele andere talenten! 
Hiervoor heeft de school een uitgebreide 
samenwerking met sport- en cultuurpartners.  
Dit resulteert in een uitgebreid naschools 
aanbod zodat leerlingen ook na schooltijd 
aan de slag kunnen! 
Meer weten over deze aanpak? Kom langs 
en laat je informeren. 

Aanmelden kan hieronder. 

  Aanmelden

https://q.crowdtech.com/z_SGpWXvbkyRlek8SdwjXA
https://q.crowdtech.com/HVlg8lzsKUmTOMPRM0amIw
https://q.crowdtech.com/RkGuWDFI8Ee5dTrKUNWVAw


Aan de slag met Gezonde Kinderopvang!

Tijd: 14.15 - 16.30 uur
Locatie: Nog nader te bepalen.

Inhoud: 
Elk kind verdient een gezonde start! In samenwerking met 
meerdere kinderopvangorganisaties binnen Zuid-Limburg gaan 
GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht aan de slag met 
Gezonde Kinderopvang! Met als doel, structureel en integraal  
aan de slag te gaan met thema’s zoals voeding, beweging, 
groene omgeving en fysieke veiligheid. Kinderen en jongeren 
leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige 
(on)gezondheid. Door gezond gedrag al op een jonge leeftijd te 
stimuleren kunnen gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd 
voorkomen worden. Maar hoe draag je daar als kinderopvang aan 
bij? GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht verzorgen een 
interactieve bijeenkomst waarin ze samen met de deelnemers 
vragen zoals deze zullen bespreken. Daarnaast wordt er ingegaan 
op ervaringen en ideeën van de deelnemers.

Aanmelden bij: 
claudia.brauers@ggdzl.nl

 
Aanmelden 

Eetbaar groen op de kinderopvang

Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Locatie: BSO De Vlinderboom, Kelvinstraat 3, 6227 VA Maastricht

Inhoud: 
Pedagogisch medewerkster Eva laat jullie zien hoe ze bij BSO 
De Vlinderboom kinderen kennis laat maken met eetbaar groen. 
BSO De Vlinderboom heeft een eigen voedselbosje. 
In juni staat het bosje volop in bloei en is deze het bezichtigen waard! 

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen en je te 
laten inspireren door Eva en de kinderen. 

Interesse in een bezoekje aan het voedselbosje bij BSO De Vlinderboom? 
Meld je dan hieronder aan.

   Aanmelden 

22 juni 2022

https://q.crowdtech.com/4auJY4PreUyqeyu532XJ6A
claudia.brauers@ggdzl.nl


23 juni 2022

De Gezonde Basisschool van de Toekomst: 
werk in uitvoering

Tijd: 11.30 - 14.00 uur
Locatie: BS De Schatgraver
Pastoor Schattenstraat 25
6372 JA Landgraaf 

Inhoud: 
Als je gezond eet en voldoende beweegt, 
voel je je beter en presteer je beter.  
Een Gezonde Basisschool van de Toekomst 
(GBT) is een basisschool waar kinderen niet 
alleen leren, maar ook gezond leren leven. 
Gezond leven als DNA van de school. 
Gezond leven gaat om gezonde voeding  
(een gezonde schoollunch en een gezond 
tussendoortje), om veel en gevarieerd 
bewegen tijdens de schooldag en om 
kinderen voorbereiden op een maatschappij 
waar verleidingen voortdurend op de loer 
liggen. Daarvoor maken we de omslag: een 
basisschool is geen leerschool, maar een 
leefschool. Laat je tijdens dit bezoek inspireren 
over de mogelijkheden die het concept van 
de Gezonde Basisschool van de Toekomst 
te bieden heeft. 

Aanmelden kan hieronder.

  Aanmelden

Gedrag is altijd logisch:  
werken aan welbevinden op school

Tijd: 13.15 - 14.30 uur
Locatie: BS De Triangel
Willem Vliegenstraat 7
6271 DA Gulpen 

Inhoud: 
Samen werken en spelen, met elkaar omgaan, 
zijn belangrijke aspecten in de opvoeding. 
Scholen hebben hierin een belangrijke taak 
en besteden hier aandacht aan in het kader 
van de sociale veiligheid en welbevinden. 
Leerlingen die met plezier naar school gaan 
en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is 
wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. 
Hoe is het om aan het welbevinden van 
leerlingen te werken? Hoe kan de Gezonde 
School-aanpak hierbij helpen?
Basisschool De Triangel en SBO Bernardus 
in Gulpen hebben het vignet Gezonde 
School voor het thema welbevinden behaald 
en vertellen én laten zien tijdens dit bezoek 
hoe ze dit hebben aangepakt. Ze werken o.a 
met kanjertraining, Rots&Water, meditatie 
en mirki-training. 

Aanmelden kan hieronder.

   Aanmelden

Refereerbijeenkomst ‘Mentale gezondheid 
bij de jeugd in relatie tot corona’

Tijd: 18.15 - 21.30 uur
Locatie: Novotel Maastricht
Sibemaweg 10
6227 AH Maastricht 

Inhoud: 
De Academische Werkplaats Publieke 
Gezondheid Limburg, het Programmabureau 
Trendbreuk Zuid-Limburg en de Kennis-
werkplaats Jeugd organiseren gezamenlijk 
refereerbijeenkomsten voor professionals  
in de (publieke) gezondheidszorg en iedere 
professional die zich in de praktijk, onder-
zoek of beleid inzet voor een gezonde jeugd
en de Trendbreuk.
Tijdens deze refereerbijeenkomsten zullen 
sprekers uit verschillende disciplines 
inzichten over een centraal thema belichten: 
vanuit wetenschap, beleid en praktijk.
Naast inhoudelijke sprekers is er ruimte voor 
interactie en vragen. Tijdens de refereer-
bijeenkomst op 23 juni staat het thema 
‘Mentale gezondheid bij de jeugd in relatie 
tot corona’ centraal.

Meer informatie en aanmelden kan hieronder.

   Aanmelden

OOK ONLINE

https://q.crowdtech.com/oqBdRu_IOk2jATOsKNUt3w
https://q.crowdtech.com/XQKMQzLUN0urroUAT61SSA
https://www.academischewerkplaatslimburg.nl/refereerbijeenkomsten/


Moestuinieren in de buurt 

Tijd: 13.30 - 14.30 uur
Locatie: BS Titus Brandsma, De Gasperistraat 5, 6441 JJ Brunssum

Inhoud:
Wat is er nou leuker dan buiten leren? En dan niet uit een boek, maar in de praktijk? 
Leerlingen van basisschool Titus Brandsma gaan per toerbeurt en onder begeleiding in het voorjaar samen aan 
de slag in de (buurt)moestuin. De oogst wordt op school verwerkt en er wordt van gegeten.
Tijdens dit bezoek ga je mee met de kinderen naar de moestuin om te kunnen zien en horen hoe de school dit 
heeft aangepakt.
Kom je een kijkje nemen? 

Aanmelden kan hieronder.

  Aanmelden

24 juni 2022

https://q.crowdtech.com/B6s2BlrRxUeoVnR4eE_-qg


De moestuinman aan het werk

Tijd: 14.00 - 14.45 uur
Locatie: BS De Vlieger, Maria Gewandenstraat 24, 6432 CP Hoensbroek

Inhoud:
Moestuinman Simon geeft natuur- en voedseleducatie aan de leerlingen van basisschool De Vlieger in Hoensbroek. 
Hij leert de kinderen over eetbaar groen en gaat met ze aan de slag in het voedselbos. Zodat kinderen leren waar hun 
eten vandaan komt. 

Benieuwd hoe hij dit doet? Kom een keertje kijken!

Aanmelden kan hieronder.

 Aanmelden

28 juni 2022

https://q.crowdtech.com/RkGuWDFI8Ee5dTrKUNWVAw


De moestuinman aan het werk

Tijd: 9.00 - 9.45 uur of 11.00 - 12.00 uur
Locatie: BS De Mheyster, Monseigneur Nolensstraat 29, 6431 JL Hoensbroek

Inhoud:
Moestuinman Simon geeft natuur- en voedseleducatie aan de leerlingen van basisschool De Mheyster in Hoensbroek. 
Hij leert de kinderen over eetbaar groen en gaat met ze aan de slag in het voedselbos. Zodat kinderen leren waar hun 
eten vandaan komt. 

Benieuwd hoe hij dit doet? Kom een keertje kijken!

Aanmelden kan hieronder.

 Aanmelden

29 juni 2022

https://q.crowdtech.com/vkfYLF-IzkKNKavn3lbJGw
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