
Lesmateriaal 
over gezondheid 

Voor wie? 
Alle basisscholen in de regio Haaglanden kunnen 

kosteloos een leskoffer lenen voor 3½ week. 

Inhoud
In de leskoffer vindt u: 

• Lespakketten/handleidingen

• Spellen

• Dvd’s 

• (voor)leesboeken

• Eventueel demonstratiemateriaal

• Achtergrondinformatie

Bij het materiaal zitten tips en verwijzingen voor de 

ondersteuning van de lessen met het digibord. Een 

aantal koffers bevat ook folders voor ouders. Tevens 

zijn er diverse losse materialen beschikbaar.

Reserveren
Reserveer de leskoffer bij het infocentrum van GGD Haaglanden 

via https://ggdhaaglanden.auralibrary.nl/auraic.aspx.

Contact: 

Infocentrum@ggdhaaglanden.nl 

of via 088-355 01 00, keuze 4. 

Scholen in de gemeente Den Haag kunnen het materiaal 

ophalen op werkdagen tussen 09.00 – 16.30 uur bij 

GGD Haaglanden aan het Westeinde 128.

Voor scholen in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, 

Midden-Delfl and, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, 

Westland en Zoetermeer wordt het materiaal bezorgd op 

uw school.

(Foto RIVM)

Primair onderwiJs

Een les of project over gezondheid? Leen een lesko	 er 

bij GGD Haaglanden met allerlei lesmateriaal. 

Maak van uw school een Gezonde School. 
Wij helpen u graag!
De leskoffers zijn onderdeel van Gezonde School. 

Gezonde School is de praktische werkwijze 

om niet eenmalig maar structureel op school 

aandacht te besteden aan gezondheid. 

Neem voor meer informatie contact op met 

Team Gezonde School van GGD Haaglanden 

via gezondeschool@ggdhaaglanden.nl 

Kijk op de achterkant voor het overzicht.



bewaakt, beschermt  bevordert  gezondheid

bezoekadressen

Westeinde 128
2512   Den Haag 

Reinier de Graafweg 5
2625   Delft

Croesinckplein 24-26
2722   Zoetermeer

postadres

Postbus 16130  
2500   Den Haag

info@ggdhaaglanden.nl
 (088) 355 01 00

www.ggdhaaglanden.nl

GGD Haaglanden is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst  
voor de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,  
Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar,  
Westland en Zoetermeer.

Lesmateriaal over gezondheid 
Primair onderwijs

Milieu en natuur
• Groep 1 – 8

Mondverzorging
• Peuters

• Groep 1 – 6

• Groep 7 – 8 

Relaties en seksualiteit 
• Groep 1 – 2

• Groep 3 – 6 

• Groep 7 – 8 

Sociale veiligheid
• Groep 1 – 8 

Voeding
• Groep 1 – 4 

• Groep 5 – 8 

Rouw en verdriet 
Te gebruiken rond het overlijden van een 

leerling, docent of familielid van een 

leerling. Of te gebruiken bij een scheiding 

van ouders van een leerling. 

• Groep 1 – 4

• Groep 5 – 8

Welbevinden
• Groep 1 – 8

Over andere thema’s, zoals Bewegen en sport, Mediawijsheid  

en Fysieke veiligheid bestaat digitaal lesmateriaal. Wij adviseren 

u hierover graag.
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