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Bibelebonzbericht 
Beste ouder, 
 
 
Duurzaamheid 
Het thema ‘duurzaamheid’ loopt goed! De leidsters, maar zeker ook de kinderen, zijn fanatiek afval aan 
het scheiden. Iedereen is gewend aan het lekkere water met een smaakje, en de kinderen vinden het 
knutselen met afvalmateriaal eigenlijk net zo leuk als met ‘gewone’ materialen. Het ‘hoera, wij gaan voor 
duurzaam’-openingsfeest was een succes. De Lange Groenendaal was nog nooit zo schoon, en de 
kinderen deden met veel enthousiasme mee aan de afvalrace: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Deze week starten de kinderen met de leskisten, die over afval, het broeikaseffect en kringlooppapier 
maken gaan. De TienerBonzers krijgen een gastles over energie, en bezoeken het afvalcentrum van 
Cyclus.  
Ook staat in de hal nog een kist te wachten op uw oude kleding, schoenen, jassen, dekens, lakens en 
gordijnen. Op 17 oktober komt Simavi de spullen halen, zodat gezinnen in ontwikkelingslanden hier blij 
mee gemaakt kunnen worden.   

 
SportBonz en bewegingstheater 
De SportBonzers rennen, springen, vliegen, duiken, klimmen, en rollen! Iedere dinsdag en donderdag is 
een groep enthousiaste kinderen aan het sporten. Op donderdag zijn er nog enkele plaatsen, de 
dinsdaggroep is vol. 
Ook de theatergroep is op dinsdag geweldig aan het werk. De voorstelling begint al vorm te krijgen en 
alle kinderen krijgen hun moment of fame! 
 
Fiets 
Het wordt steeds vroeger donker, nog even en de kinderen moeten hun fietslamp aan als zij naar huis 
gaan. Een kwetsbaar onderdeel van een kinderfiets, natuurlijk, dus controleert u de verlichting van de 
fiets even? Zeker de kinderen die alleen naar huis mogen, moeten goed zichtbaar zijn in het 
(schemer)donker. 

Een banaan? Da’s een makkie.  
In de groente en fruit-bak! 

Moet zo’n melkpak nou in de 
papierbak of de plasticbak? 

Top-afval-overleg 



 
Studiedag 
Dinsdag 25 september volgden wij twee workshops. We hebben het voedsel dat de kinderen op 
Bibelebonz krijgen, kritisch onder de loep genomen. Gesproken over alternatieven, gediscussieerd over 
traktaties en tosti’s met ketchup. U hoort hier nader over. 
Ook hebben we een workshop over kinderparticipatie gevolgd. Hoe zorgen we dat kinderen, van Mini- 
tot TienerBonzer, hun mening kunnen geven, gehoord worden en inspraak hebben in de activiteiten en 
de regels? Luisteren, doorvragen, samenvatten en uitleggen zijn hier de sleutelbegrippen. We hebben 
enkele spelvormen geleerd waardoor we beter kunnen achterhalen waar de behoeften van kinderen 
liggen. 
 
Team 
Teamleidster Yvonne is op 22 september bevallen van een prachtig dochtertje; Sem! Ze maken het 
allebei goed. Mara, pedagogisch medewerker op de MiniBonz, heeft een andere baan gevonden, dichter 
bij huis. Zij zal tot eind november nog bij ons werken. 
 
Gezocht: nieuwe medewerkers 
Goede medewerkers vinden voor Bibelebonz wordt moeilijker in deze tijd van een dreigend 
personeelstekort in de kinderopvangbranche. De vacatures in kinderopvangland nemen snel toe. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe gekwalificeerde, liefdevolle  medewerkers die de uitdaging bij ons aan 
durven gaan. Gekwalificeerd is men met een diploma PW (pedagogisch Werk) op niveau 3 of 4, een 
diploma Sport en Bewegen of onderwijsassistent. 
Kent u iemand die wellicht bij ons wil werken; laat het ons weten! 
 
Voor in uw agenda 
Maandag 15 oktober:   U ontvangt het programma van de herfstvakantie 
Maandag 12 november: U ontvangt het aanmeldingsformulier voor de kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 

 
Marijke Vianen en Wies van Sabben,  
Directie BSO Bibelebonz 


