
 

 

Voorjaarsvakantie 2017 
Beste ouder, 
 
Bijna vakantie! Natuurlijk hebben we voor de kinderen weer een gezellig en afwisselend vakantieprogramma 
samengesteld.  
 
Om de vakantie goed te laten verlopen, hebben we de belangrijkste aandachtspunten hieronder voor u op een rij gezet. 
Leest u deze a.u.b. aandachtig door, om zo misverstanden tijdens de vakantie te voorkomen: 
 

o Achter het programma vindt u een formulier waarmee u kunt aangeven of uw kind (als het alleen naar 
Bibelebonz komt) moet bellen bij aankomst. Als uw kind met een bepaald onderdeel van de vakantie-
activiteiten niet mee mag doen, dan kunt u dat daar ook aangeven.  

o Alle uitstapjes vinden plaats tussen 9.30 uur – ongeveer 16.00 uur, tenzij anders in het programma staat 
aangegeven. Als een uitstapje gepland staat, is het belangrijk dat u uw kind vóór 9.30 uur brengt en ná 16.15 
uur weer ophaalt. We zijn namelijk gebonden aan bus- en/of treintijden. Helaas kunnen we niet op kinderen 
wachten die te laat komen.  

o Tijdens uitstapjes kunt u Bibelebonz telefonisch blijven bereiken. Er is meestal iemand in kantoor aanwezig die 
uw bericht kan aannemen. Anders kunt u een berichtje op ons antwoordapparaat achterlaten. Mocht u 
dringend een leidster willen spreken en is niemand op kantoor aanwezig, dan kunt u een leidster op 
onderstaande nummers bereiken: 

MiniBonz (Begane grond):   06-83116512 
MiddenBonz (1e verdieping):   06-15281036  
MegaBonz/TienerBonz (2e verdieping):   06-18693800 

o Komt uw kind onverwacht een dagje niet, dan verzoeken wij u hem of haar die dag vóór 9.00 u ’s ochtends af 
te melden.  

o De kinderen moeten iedere dag zelf een lunchpakket meenemen, tenzij anders in het programma staat 
aangegeven. Tijdens de lunch krijgen de kinderen melk aangeboden.  

o De kinderen krijgen enkele malen per dag drinken aangeboden. Verder zorgen we ook voor een 
snoepje/koekje en gezonde tussendoortjes (fruit en komkommer). U hoeft uw kind dus alleen maar 
boterhammetjes mee te geven. 

 
Hebt u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met ons. U kunt directie en administratie bereiken 
op telefoonnummer 0182-523074 of via info@bibelebonz.nl. 
Rest ons alleen nog u een fijne vakantie toe te wensen!   

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

Team Bibelebonz

mailto:info@bibelebonz.nl


 

 

Voorjaarsvakantie 2017 
 

Vrijdag 24 februari 
Allemaal 
De kinderen van de Aloysius hebben maar mazzel: hun vakantie begint vandaag al!  We gaan 

met z'n allen wat moois knutselen. 
 

 
Maandag 27 februari 

MiniBonz en MiddenBonz 
Alaaf! Het is vandaag Carnaval op Bibelebonz. Dat betekent dat je lekker verkleed mag komen, dat je 

geschminkt wordt, dat we gaan hossen, springen, de polonaise lopen. Dat gek doen normaler is dan gewoon doen. Een 
dag voor alle lolbroeken dus! 
 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: De Kinderwerkplaats in Den Haag is dé plek om je Bob-de-Bouwer-kwaliteiten te showen. Je krijgt 
een eigen gereedschapskist en gaat lekker aan de slag. Ga je een laserbaan maken? Of Smurfensnot? We reizen met 
trein en tram. 

 
 
Groep 6 tot en met 8: Wil jij van de zomer helemaal de blits maken op waterski's? Dat komt 
goed uit, want vandaag ga je oefenen. In het Groenhovenbad staan instructeurs klaar om jou te 
leren waterskiën! Natuurlijk gaan we ook gewoon lekker zwemmen. We gaan op de fiets.  
Zwemspullen mee, kom op de fiets 
 

 
Dinsdag 28 februari 

MiniBonz 
We gaan vandaag naar de Kaasboerderij in Haastrecht! Daar kun je van alles doen, binnen en buiten. Kleed je warm aan 
en trek kleren  aan die vies mogen worden. Je hoeft geen lunchpakket mee te nemen, want je krijgt daar een heerlijke 
pannenkoek. We reizen met de bus.  
Geen lunchpakket mee, tenzij uw kind niet van pannenkoeken houdt 
 
MiddenBonz 
Liza heeft een leuk sportprogramma voor jou samengesteld. Je gaat judoën! En voor de kinderen die goed hun best 
doen, is er na afloop een vaantje. En als we dan toch zo goed bezig zijn, maken we er maar helemaal een gezonde dag 
van. Je mag je brood thuis laten, we gaan lekkere en gezonde broodjes maken. 
Sportspullen mee 
Geen lunchpakket mee 
 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Als ik zeg 'melk, wit, puur' , waar denk jij dan aan? Juist! We krijgen vandaag mensen van 
chocoladewinkel Puur op bezoek, die een chocoladeworkshop geven aan jou. Om te zorgen dat we extra hongerig zijn 
voor al dit lekkers, gaan we eerst nog Levend Stratego spelen in het park. 
Groep 6 tot en met 8: In het museum voor Volkenkunde in Leiden volgen we vandaag het programma Superkrachten 
van de wereld. Al je zintuigen staan op scherp vandaag. Daarna doen we een speurtocht in het museum om zelf een 
Superkracht te verdienen. We reizen met de trein. 

 
 

Woensdag 1 maart 
Allemaal 
Het is vandaag Lego-dag! We maken een prachtig bouwwerk van Lego en 's middags gaan we met 
z'n allen naar de Lego-film in de bioscoop. 
 
 

 



 

 

Donderdag 2 maart 
MiniBonz 
We houden vandaag een gezonde dag. Dat betekent dat we lekkere gezonde 
broodjes maken voor de lunch en dat we daarna gaan sporten. Je mag je 
boterhammen dus thuis laten, maar je sportspullen moeten mee! 
Geen lunchpakket 
Sportspullen mee 

 
MiddenBonz 
We springen in de bus en gaan naar Zoetermeer, voor een leuke dag in de Speelboerderij. Lekker klussen, 
knutselen en spelen! Doe je warme kleren aan die vies mogen worden? 
 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: We reizen met de trein naar Delft en gaan daar naar het Science Centre. Bekijken de 
tentoonstelling en gaan daarna zelf aan de slag met de workshop bamboe. 
Groep 6 tot en met 8:  Het was er zó leuk in de kerstvakantie, we gaan gewoon weer: Free Style 

Motion is een nieuwe, supercoole indoor trampolinepark. De grootste van Europa! We gaan met de trein 
naar Rotterdam. In dit trampolinepark zijn twee zaken verplicht: je moet sportkleding aan en je moet 
sokken met grip hebben, zoiets als op het plaatje. Heb je die niet? Neem dan € 2 mee, dan kun je ze daar 
kopen.  
Grip-sokken of € 2 mee, sportbroek 

 
Vrijdag 3 maart 

MiniBonz en MiddenBonz 
Ons adoptieschaapje Zaza krijgt een lammetje, en misschien is het wel al geboren vandaag... Gaan we met 
z'n allen op kraamvisite! We gaan lekker in de kinderboerderij spelen, en gaan daar met de bus aan. Kleed je 
je lekker warm aan? 
 

MegaBonz/TienerBonz 
Weet jij wat een escape room is? Je wordt opgesloten (niet schrikken, er is een 
noodknop!) in een kamer, en moet allerlei raadsels oplossen voor je er weer uit 
vrijgelaten wordt. Echt iets voor zo'n slimmerik als jij dus... En alsof dit nog niet 
leuk genoeg is, ga je vandaag ook nog een rondje glowgolf spelen! Je speelt 
minigolf in een waanzinnig fluorescerend decor. Witte kleding aan dus. We doen 
de escape room en het glowgolfen in Capelle aan de IJssel, we reizen met trein en 
tram. 

 
 



 

 

Bel-/Bezwaarformulier voor de Voorjaarsvakantie 2017 
 
 
Naam ouder: ……………………………………………………………………………………. 
 
Naam kind:  ………………………………………………………… MiniBonz/MiddenBonz/MegaBonz/TienerBonz 

………………………………………………………… MiniBonz/MiddenBonz/MegaBonz/TienerBonz 
………………………………………………………… MiniBonz/MiddenBonz/MegaBonz/TienerBonz 

 
Als uw kind zelf naar Bibelebonz komt 
0 Mijn kind komt zelf naar Bibelebonz. Hij/zij moet na aankomst bellen naar telefoonnummer 
……………………………………………  om te vertellen dat hij/zij veilig is aangekomen. (zie onderstaande uitleg) 
 
0 Mijn kind komt zelf naar Bibelebonz. Hij/zij hoeft na aankomst niet te bellen. (zie onderstaande uitleg) 
 
Sommige kinderen komen in de vakantie zelf naar Bibelebonz. Voorheen belden wij ouders van kinderen die wel 
aangemeld waren, maar niet op kwamen dagen. Dat kunnen wij helaas niet meer doen. Er zijn teveel ouders die hun 
kind niet afmelden als het onverwacht een dag niet komt. Bovendien komen kinderen vaak pas laat aan, en als wij 
beginnen met de activiteiten of op pad gaan voor een uitstapje, is er geen tijd om de ouders te bellen. Als u zeker wilt 
weten dat uw kind op Bibelebonz is gearriveerd, kunt u uw kind naar huis laten bellen. Dat moet u dan wel even 
aangeven op dit formulier. Als wij uw nummer hebben, zorgen wij dat uw kind u even belt. 
 
Als uw kind ergens niet aan mag deelnemen 
0 Mijn kind mag niet deelnemen aan de volgende activiteit:....................................................................... 
Ik ben mij ervan bewust dat mijn kind mee zal doen met de activiteiten van een andere Bonz. 
 
 
Handtekening ouder: ………………………………………. 


