
Woensdag 7 november 2018: 
Netwerkbijeenkomst ‘de Groene en Gezonde Kinderopvang’ 

voor Flevolandse pedagogisch medewerkers en andere belangstellenden

   Programma
 
09.00 - 09.15 uur Inloop
09.15 - 09.30 uur  Opening door de JLE makelaars 
09.30 - 10.30 uur Keuzemogelijkheid ronde 1: Diëtiste Kimberly Buis van Simpl.Food vertelt over de Schijf van Vijf  
   en de praktische invulling voor voedingsbeleid op de kinderopvang 
        of
   Marlies Willemsen van Steunpunt Smaaklessen vertelt over het gebruik van de zintuigen bij  
   voedselbeleving en gaat met de aanwezigen aan de slag met inspirerende proefjes 
10.30 - 10.45 uur  Pauze  
10.45 - 11.45 uur Keuzemogelijkheid ronde 2: Diëtiste Kimberly Buis van Simpl.Food vertelt over de Schijf van Vijf  
   en de praktische invulling voor voedingsbeleid op de kinderopvang 
        of
   Marlies Willemsen van het Steunpunt Smaaklessen vertelt over het gebruik van de zintuigen bij  
   voedselbeleving en gaat met de aanwezigen aan de slag met inspirerende proefjes
11.50 - 12.20 uur Helga Neslo van de Vrolijke Kindertuin uit Almere en Marije Siezenga van Stichting Kinderopvang  
   Noordoostpolder vertellen over het hoe en waarom van het voedingsbeleid op hun opvanglocaties
12.20 - 13.00 uur Uitwisselen van ervaringen en lunch

Uitnodiging

Jong Leren Eten Flevoland organiseert een netwerkbijeenkomst rondom ‘de Groene en Gezonde Kinderopvang’.  
Wij nodigen u bij deze van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

 
Waar    GO! Kinderopvang, Voorstraat 602 te Lelystad
Tijd    Van 09.00 tot 13.00 uur
Wat    De netwerkbijeenkomst staat in het teken van het stimuleren van een duurzame en gezonde  
   voedselkeuze bij kinderen met de Groene en Gezonde Kinderopvang
Kosten   Deelname is kosteloos

www.jonglereneten.nl



Uitnodiging

Wilt u hierbij aanwezig zijn? 
Graag voor 31 oktober 2018 via het aanmeldingsformulier inschrijven voor de netwerkbijeenkomst.
Kent u meer geïnteresseerden, stuur deze uitnodiging dan gerust door!
 
Meer weten over JLE Flevoland?  
Ga naar onze website en schrijf u hier in voor de JLE nieuwsbrief.

Graag tot ziens op 7 november!
Myrthe Tienstra, Bianca Fortuin en Anna Bilker, Makelaars Jong Leren Eten Flevoland

www.jonglereneten.nl

https://www.ivn.nl/provincie/flevoland/netwerkbijeenkomst-groene-en-gezonde-kinderopvang
https://www.jonglereneten.nl/provincie/flevoland
https://jonglereneten.us12.list-manage.com/subscribe?u=1a7c47bc6943dfdddcd46fed7&id=e3e4ae4200

