
Noord-Veluwe, 30 maart 2020

Beste ouder/verzorger,

Deze week is het de SLAAP LEKKER WEEK van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Noord-Veluwe. In 

alle Noord-Veluwse gemeenten doen kinderen uit groep 7 deze week mee aan de Slaap Lekker Quiz. 

Ook jouw kind nodigen we uit om samen met jou mee te doen aan de Slaap Lekker Quiz.

Waarom aandacht voor slaap?

Met de Slaap Lekkerquiz kom je te weten wat een goede slaap is en wat slaap met je doet. Door de quiz met je kind te 

doen, praat je samen over het belang van slaap en vaste bedtijden. En over het gebruik van smartphone of tablet voor 

het slapengaan. 

Slaapproblemen kunnen namelijk (ernstige) gevolgen hebben. Als je te weinig slaapt ben je overdag moe. Dan word je 

trager en presteer je minder. Moeheid kan ook leiden tot ongelukken en gedragsproblemen. En door slaapgebrek 

heeft je lijf te weinig energie en ga je op zoek naar andere energie om dit aan te vullen, zoals suiker. Je kan daarom 

meer trek hebben in lekkere zoete dingen. Kinderen en volwassenen die te weinig slapen, hebben daardoor ook vaker 

last van overgewicht.

Slaap Lekker Quiz

Slapen is dus superbelangrijk! Slaap je lekker, dan voel je je lekker. En dan leef je een stuk prettiger en gezonder. 

Daarom is het goed om te weten wat je slaapgedrag is. 

De quiz is online te vinden: slaaplekkerquiz.nl en duurt circa 10 minuten. De quiz is het beste te doen op een ipad of laptop. 

Hoe werkt het? 

We stellen allerlei vragen over hoe jullie slapen. Dus aan jou als ouder/verzorger én aan je kind. Bijvoorbeeld 

wat jullie slaaphouding is, of jullie ’s nachts nog gekke dingen doen en hoe laat jullie naar bed gaan. 

Tussendoor krijgen jullie ‘doetjes’ en ‘weetjes’ waar jullie mee aan de slag gaan. En ondertussen leren jullie 

van alles over slapen.  

Wie van jullie is het meest uitgeslapen? Daar komen jullie snel achter!

Ga naar slaaplekkerquiz.nl en doe deze week de Slaap Lekker Quiz.

Veel plezier!

NB: deelname aan de quiz gebeurt anoniem, jullie antwoorden zijn niet te herleiden.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een aanpak van de Noord-Veluwse gemeenten. De lokale JOGG-organisaties werken sinds 2014 samen 

met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven en zorgverleners aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving.


