
 

 

Zomervakantie 2018 
Beste ouder, 
 
Bijna vakantie! Natuurlijk hebben we voor de kinderen weer een gezellig en afwisselend vakantieprogramma samengesteld. 
We hopen op mooi weer, want er staan allemaal leuke buitenactiviteiten op het programma.  
 
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 Op sommige dagen is de MegaBonz/TienerBonz opgesplitst in twee groepen. Het gaat dan om de klas waar uw 
kind het afgelopen jaar in zat. Dus als uw kind volgend schooljaar naar groep 6 gaat, doet hij/zij de zomervakantie 
mee met het programma voor de kinderen tot en met groep 5. 

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 Zomers op slippertjes lopen, heerlijk! Maar als de kinderen een stuk moeten wandelen (bijvoorbeeld naar het 
station, om met de trein of bus te gaan reizen) zijn slippertjes ineens een stuk minder fijn. Kinderen verliezen ze, 
ze gaan onderweg nogal eens kapot... Bij sommige activiteiten zijn slippers zelfs niet toegestaan. Wij verzoeken u 
dus uw kind sandalen of gympjes aan te doen. Natuurlijk is het prima als er slippertjes in de rugzak meegaan, 
zodat de kinderen in bijvoorbeeld een speeltuin wel op slippers kunnen lopen. 

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 bellen naar  

06-54917960 
o Komt uw kind onverwacht een dagje niet, dan verzoeken wij u hem of haar die dag zo vroeg mogelijk, maar in ieder 

geval vóór 9.00 u ’s ochtends af te melden.  Wij kunnen dan een kind op de wachtlijst het plekje van uw kind geven. 
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. 
o Smeert u uw kind alvast in met zonnebrand voordat hij/zij op Bibelebonz komt? Wij smeren de kinderen, afhankelijk 

van het weer, ook nog enkele keren in met zonnebrand. Als uw kind allergisch is voor een bepaald merk 
zonnecrème, dan horen wij dat graag. 

 
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


 

 

Zomervakantie 2018 
 

Week 1: maandag 16 juli-vrijdag 20 juli 
Maandag 16 juli 

Allemaal 
Wat is de beste manier om de vakantie te beginnen? Juist: met een feest! Vandaag vieren we dus het grote Hoera-Het-Is-
Vakantie-Feest!  We maken smakelijke hapjes, en gaan uiteraard dansen. Feest je mee? 
 

Dinsdag 17 juli 
MiniBonz 
Lekker spelen in de speeltuin van de Julianasluis vandaag, waar we naartoe lopen. Schommelen, zwieren met de kabelbaan, 
wat zul jij moe zijn vanavond! 
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
MiddenBonz 
Oh, wat kun je in de Speelboerderij in Zoetermeer toch fantastisch spelen. Bouwen, ravotten, er is van alles te doen voor jou. 
Trek je kleren aan die wel tegen een stootje kunnen? We gaan met de bus. 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: We gaan sporten vandaag, in de Mammoet. Daar hebben medewerkers van Sport.Gouda allemaal leuke 
spelletjes voorbereid, dus dat komt goed. We reizen met de bus. 
Groep 6 tot en met 8: Even duimen voor mooi weer, dan kunnen we op de fiets springen en heerlijk gaan zwemmen in de 
surfplas Reeuwijk. 
Tot en met groep 5: sportspullen mee. Vertrek om 9 uur. 

Groep 6-8: Kom op de fiets, neem badkleding en een handdoek mee. Alleen kinderen met een zwemdiploma mogen 
mee. Heeft uw kind (nog) geen zwemdiploma? Neemt u dan contact op met de administratie via info@bibelebonz.nl. 

 
Woensdag 18 juli 

Allemaal: In Woerden is een nieuwe speeltuin geopend: Batenstein. Daar is ook een spraypark…. Neem je badkleding mee, 
want dat houden we niet droog natuurlijk! We reizen met de trein. 
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
 

Donderdag 19 juli 
MiniBonz 
Laat jij vandaag die saaie boterhammen maar thuis, want we maken een lekkere picknick. En die gaan we dan gezellig opeten 
in de Turftuin. 
Geen lunchpakket mee 

MiddenBonz 
De speeltuin bij de Julianasluis is een super plek! We gaan hier vandaag hoog schommelen, verstoppertje doen, picknicken in 
het gras en heel bruin worden. We lopen erheen.  
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
MegaBonz/TienerBonz 
Kinderen tot en met fase 8/groep 4:  We gaan vandaag een dagje rommelen en schooieren in de Goudse Hout. Hutten 
bouwen, of in het gras liggen en naar de wolken staren, je zegt het maar. We gaan met de bus. 
Groep 5: Twee gidsen van IVN IJssel en Gouwe gaan jou vandaag door de Goudse Hout leiden. Je kijkt straks met heel andere 
ogen naar de struiken en dieren daar. We gaan met de bus. Doe dichte schoenen aan en vraag je ouders je vanavond even te 
controleren op teken. 
Groep 6 tot en met 8: Veel cooler kan het niet worden: we gaan vandaag naar Scheveningen, waar jij bij surfschool Aloha een 
surfles krijgt… Er moet wel wind staan, natuurlijk! We reizen met trein en tram en uiteraard heb jij een handdoek en 
badkleding mee. 
Groep 6 tot en met 8: neem zwemspullen mee 

 
Vrijdag 20 juli 

MiniBonz en MiddenBonz: De Oude Zustertuin in Bodegraven is een heel fijne plek om een dagje te spelen, tikkertje te doen, 
te voetballen en in het gras te rollen. Trek kleren aan die vies mogen worden en bereid je voor op een dag in de natuur. We 
reizen met de bus. 
Mega/TienerBonz: We gaan vandaag steppen bij de Reeuwijkse plassen. Natuurlijk stoppen we onderweg, om te picknicken 
of even te pootje baden. Je mag niet op slippers steppen, doe je gympen maar aan. We gaan op de fiets naar Reeuwijk.  
Geen slippers aan, kom op de fiets 



 

 

Week 2: maandag 23 juli – vrijdag 27 juli 
Maandag 23 juli 

MiniBonz 
Ga je mee, konijntjes knuffelen, geitjes aaien en schapen voeren? Gezellig een dagje naar de 
kinderboerderij Gouda! We reizen met de bus.  
MiddenBonz 
Vind jij de Incredibles ook zo leuk? Dat komt dan goed uit, want het is vandaag Incredibles dag! 
MegaBonz/TienerBonz 
In de Balij in Zoetermeer kun je uitstekend spelen. Uitgebreid rommelen met takken en water, 
net iets voor jou! We gaan met de bus naar Zoetermeer. 

 
Dinsdag 24 juli 

MiniBonz 
Ben je op het Bibelefeest geweest? Het was helemaal Mexicaans en dat vond iedereen zo geweldig, dat we het vandaag nog 
eens dunnetjes overdoen: het is themadag Mexico! Neem je sombrero maar mee dus. 
MiddenBonz 
In waterspraypark Batenstein kun je je niet alleen nat laten spetteren, je kunt er ook zalig spelen, dus dat is helemaal jouw 
ding. We gaan met de trein naar Woerden. Neem je je badkleding en een handdoek mee? 
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Er is een nieuwe natuurspeeltuin geopend in Gouda, en daar zijn wij uiteraard als de kippen bij: op de 
fiets dus, en op naar de natuurspeeltuin aan de Voorwillenseweg! 
Groep 6 tot en met 8:  Check even of je badkleding in je tas zit, spring op je fiets en hup, we gaan zalig zwemmen in De Loete 
in Haastrecht. Bommetje? 

Tot en met groep 5: Kom op de fiets 
 Groep 6 tot en met 8: Kom op de fiets, neem zwemspullen mee. Alleen kinderen met een zwemdiploma mogen 
mee. Heeft uw kind (nog) geen zwemdiploma? Neemt u dan contact op met de administratie via 

info@bibelebonz.nl. 
 

Woensdag 25 juli 
Allen 
Zelf ijs maken, en dat natúúrlijk opeten, hoe lijkt jou dat? We gaan vandaag met de bus naar de Farmcamp in Stolwijk, waar 
boerin Dirkje je niet alleen ijs leert maken, maar je ook alles vertelt over het leven op een boerderij. 
 

Donderdag 26 juli 
MiniBonz 
Omdat schommelen, met water spelen en voetballen allemaal zo leuk is, lopen we vandaag naar de Julianasluis voor een fijn 
dagje speeltuin!  
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
MiddenBonz 
Mexicóóóó, was dat nou geen top-thema voor het Bibelefeest? Daarom maken we vandaag tot Mexicaanse MiddenBonz-
dag! Kom maar op met die snorren en taco’s. 
MegaBonz/TienerBonz 
Speeltuin Robin Hood in Den Haag is zo leuk, dat we er graag voor in de trein springen. Een groot speelbos, waar je kunt 
klimmen en klauteren en niet zomaar uitgespeeld raakt! 

 
Vrijdag 27 juli 

MiniBonz 
Hop, in de trein en op naar Den Haag: we gaan vandaag naar het Kinderboekenmuseum. Daar zie je jouw boekenvrienden 
Dikkie Dik, Kikker, de Kleine IJsbeer… 
MiddenBonz en MegaBonz/TienerBonz 
Golfen tussen de dino’s vandaag: we gaan naar Jurassic Golf. Hole in one levert natuurlijk een ijsje op. We reizen met de bus. 

 
  



 

 

Week 3: maandag 30 juli – vrijdag 3 augustus 
Maandag 30 juli 

MiniBonz  
In de Zustertuin in Bodegraven gaan we vandaag hutten bouwen, verstoppertje spelen en 
het speelkasteel beklimmen. We reizen met de bus. 
MiddenBonz Mega/TienerBonz  
In speeltuin Batenstein in Woerden is een klim- en klauterplaats, een airtrampoline, 
schommels, een tokkel/kabelbaan, een levensgroot schaakspel en … een spraypark! Neem 
dus maar een handdoek en je badkleding mee. We reizen met de trein naar Woerden. 
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
 

Dinsdag 31 juli 
MiniBonz 
Nijntje wacht vandaag op jouw komst; we gaan naar het Nijntje Museum in Utrecht.  Lijkt Nijntjes huis op dat van jou? Kruip 
en klim door het huis van drie verdiepingen en ontdek alle kamers. In de keuken puzzel je met taartjes en boterhammen. 
Voorleesboeken en filmpjes vind je in de knusse huiskamer. Boven ga je in bad met Barbara beer, of stop je Nijntje in haar 
bed. Welterusten lieve Nijn! 
MiddenBonz 
Een dagje voor alle creatieve MiddenBonzers vandaag: we gaan zalig knutselen. Maar ook even naar het park natuurlijk. En je 
mag je boterhammen thuis laten, we maken lekkere gezonde broodjes! 
Geen lunchpakket mee 
MegaBonz/TienerBonz 
Het Nationaal Militair Museum in Soest is een museum over de Nederlandse krijgsmacht . Je vindt er zwaarden en harnassen 
uit de middeleeuwen, maar ook straaljagers, kanonnen en tanks.... Daar zullen we eens een kijkje gaan nemen vandaag. We 
reizen met trein en bus. 
 
 

Woensdag 1 augustus – We openen vandaag om 07.30 uur! 
Allemaal 
We krijgen bezoek vandaag: er komen kinderen van andere BSO’s! Leid jij ze rond en laat je zien wat er allemaal te doen is bij 
ons? We gaan ook allemaal fijne spelletjes doen.  

 
Donderdag 2 augustus 

MiniBonz en MiddenBonz 
Spetter-de-spat, ik spetter jou nat! Het is vandaag water, water en nog eens water. En dat dan allemaal in het SpongeBob 
thema, want die spons kan ook een boel water hebben. Ja, jij wordt nat, maar zorg je ervoor dat de leidsters ook allemaal 
een nat pak hebben? 
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
MegaBonz/TienerBonz 
De Speeldernis in Rotterdam, ken jij die leuke speelplek? Je kunt er hutten bouwen, met water spelen, verstoppertje doen 
tussen het riet.... het is kortom een plek waar jij je vandaag prima gaat vermaken. We reizen met de trein en de bus. Neem 
zwemkleding en een handdoek mee. 
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 

 
Vrijdag 3 augustus 

Allemaal 
We zijn vandaag uitgenodigd bij BSO De Schaapskooi. Het is daar themadag Hawaï, dus kom maar op met die rieten rokjes en 
ananassen! 

 
  



 

 

Week 4: Maandag 6 augustus – vrijdag 10 augustus 
Maandag 6 augustus 

MiniBonz 
We doen vandaag allemaal waterspelletjes, dus even duimen voor mooi weer!  
MiddenBonz  
Een lekker ijsje om af te koelen is lekker, een lekker zelfgemaakt ijsje is nog veel lekkerder! 
Vandaag gaan we met de bus naar Stolwijk, waar we bij boerin Dirkje leren hoe je een 
heerlijk ijsje maakt. Natuurlijk gaan we ook spelen op de boerderij, dus doe maar niet je 
mooiste jurk aan.  
MegaBonz/TienerBonz 
Taekwondo is een stijlvolle en veelzijdige sport waarin je op een positieve manier je energie kwijt kunt. Bij taekwondo draait 
alles om weerbaarheid, souplesse, snelheid en kracht. Vandaag komt trainer Dico jou een clinic geven in deze 
verdedigingssport! 
 

Dinsdag 7 augustus 
MiniBonz  
Fijn spelen, de dieren aaien en kijken hoe het met ons adoptieschaapje Zaza is: we gaan vandaag met de bus naar de 
Kinderboerderij Gouda.  
MiddenBonz 
De speeltuin bij de Julianasluis is een geweldige plek! We gaan hier vandaag aan de kabelbaan zwieren, voetballen, 
picknicken in het gras en heel bruin worden. We lopen erheen. 
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Vandaag doen we mee met het programma van Sport.Gouda. We sporten in de Mammoet en reizen per 
bus. We vertrekken om 9.00 uur, zorg dat je op tijd bent. 
Groep 6 t/m 8: We kunnen eigenlijk niet genoeg zwemmen in de vakantie, vind je niet? Daarom gaan we vandaag weer 
lekker spetteren en spatten in de Surfplas in Reeuwijk. Daar gaan we op de fiets naartoe. 
Groep 6 t/m 8: Op de fiets, zwemspullen mee. Alleen kinderen met een zwemdiploma mogen mee. Heeft uw kind (nog) 
geen zwemdiploma? Neemt u dan contact op met de administratie via info@bibelebonz.nl. 
 

Woensdag 8 augustus 
Allemaal  
Vandaag gaan we op bezoek bij BSO Partou. Wordt een Engels dagje, want er staat een high tea (lekkerrrrrr!) en crocket op 
het programma. Geef de bal een mep met die houten hamer en zorg dat-ie door het poortje rolt. 
 

Donderdag 9 augustus 
MiniBonz   
Oh, wat vinden we de speeltuin van de Julianasluis toch een leuke plek! Lekker alle speeltoestellen uitproberen en een potje 
voetballen. Even een ijsje als we het heel warm hebben en dan snel weer spelen. We lopen naar de speeltuin. 
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
MiddenBonz  
Op de Speelboerderij in Zoetermeer kunnen alle Bob de Bouwers hun hart ophalen, want je kunt er uitstekend timmeren en 
zagen. Vind je dat niks? Dan ga je toch gewoon spelen, want dat kan daar ook heel goed. We reizen met de bus. 
MegaBonz/TienerBonz 
Kinderen tot en met groep 5: Op de Rotterdamse belevenisboerderij is het altijd feest, voor jong en oud! Er is van alles te 
beleven: ravotten in de natuur, knuffelen met boerderijdieren in de knuffelweide of bloemen en planten in de tuin 
ontdekken. We reizen met de trein en de metro. 
Groep 6 tot en met 8: Al eens gedaan, Suppen? Suppen staat voor Stand-up-paddle. Het is ontstaan op Hawaii door de 
lifeguards die op hun surfboard gingen staan om de beginnende surfers in de gaten te houden. Door een lange peddel 
kunnen de suppers op hun board blijven staan. Het lijkt misschien lastig, maar je hebt het vast zo onder de knie! Je hebt 
natuurlijk zwemkleding en een handdoek mee en je bent op de fiets, want we fietsen naar het sluisje bij Olympia, waar we op 
de boards stappen. Na het suppen fietsen we door naar de surfplas in Reeuwijk om daar nog lekker te zwemmen. 
Groep 6 t/m 8: Op de fiets, zwemspullen mee. Alleen kinderen met een zwemdiploma mogen mee. Heeft uw kind (nog) 
geen zwemdiploma? Neemt u dan contact op met de administratie via info@bibelebonz.nl. 
 

Vrijdag 10 augustus 
Allemaal 
De kinderen van BSO Quadrant verwelkomen jou vandaag, we gaan kijken of ze daar ook zulk leuk speelgoed hebben! 
 



 

 

Week 5: maandag 13 augustus – vrijdag 17 augustus 
Maandag 13 augustus 

MiniBonz 
We klimmen vandaag de trap op en gaan gezellig een dagje spelen op de MiddenBonz! 
MiddenBonz,  
Vandaag ga jij vast een hole in one slaan... We gaan golfen! Op de Jurassic Golfbaan van Adventure Park Gouda leer jij niet 
alleen putten, maar dat doe je ook nog eens tussen de dino's. We gaan met de bus. 
MegaBonz/TienerBonz 
T/m groep 5: Als jij nou kleren aantrekt die een beetje vies mogen worden, en een handdoek en badkleding in je tas stopt, 
dan ben je helemaal klaar voor een dagje Speeldernis. Want daar word je dus vies en nat, maar je hebt er wel een 
fantastische dag! We gaan met de trein en bus naar Rotterdam. 
Groep 6 t/m 8: Kun je in één uur archeoloog worden? Natuurlijk niet, maar we gaan wel een uur lang archeoloog zijn. En dat 
kun je het beste doen in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. In de trein, en óp naar Leiden dus! 
T/m groep 5: Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 

 
Dinsdag 14 augustus 

MiniBonz  
Omdat toneelspelen zo leuk is, en jij misschien later wel acteur of actrice wilt worden, gaan we vandaag naar de 
Garenspinnerij om een leuke theaterles te volgen. Leef je maar uit en kruip in de huid van….. 
MiddenBonz 
Fijn een dagje rommelen in de Zustertuin in Bodegraven vandaag. Dieren aaien, tikkertje en verstoppertje, echt een dag voor 
jou! We reizen met de bus. 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: In Leiden staat het Museum voor Volkenkunde. Want er zijn zo veel verschillende volken, en die hebben 
allemaal hun eigen gebruiken. Via een speurtocht ga jij ze allemaal ontdekken. We gaan met de trein naar Leiden. 
Groep 6 tot en met 8: Jij gaat je vandaag enorm vermaken, want je mag de hele dag kliederen met modder, rommelen met 
takken en knoeien met water in Speeldernis in Rotterdam. Neem dus een handdoek en droge kleren mee, dan springen we in 
de trein en daarna in de bus. 
Groep 6 t/m 8: Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand  
 

Woensdag 15 augustus 
Allemaal  
Een nieuwe natuurspeeltuin? Dan staan wij al te trappelen natuurlijk. De Mega/TienerBonzers gaan op de fiets, de jongere 
kinderen met de bakfiets. En dan maar spelen, de hele dag lang! 
 

Donderdag 16 augustus 
MiniBonz  
In Dierendal, de leuke kinderboerderij van Waddinxveen, gaan we een speurtocht doen en het kabouterpad lopen. En wees 
maar niet bang; er is ook genoeg tijd om de lieve dieren te aaien en lekker te spelen. We reizen per bus naar Waddinxveen. 
MiddenBonz  
Om straks topfit aan het nieuwe schooljaar te beginnen, houden we vandaag een sportdag. Laat die spieren maar werken en 
verbeter je conditie! Neem je je sportspullen mee? Het thema van vandaag is De wereld van de Gorgels, dus dát zal wel 
bijzondere spelletjes opleveren! 
MegaBonz/TienerBonz 
Kinderen tot en met groep 5: Omdat Mexico zo’n mooi land is, omdat het daar altijd lekker weer is, omdat taco’s superlekker 
zijn, omdat het Bibele-Mexico-feest zo’n succes was en omdat een sombrero iedereen fantastisch staat, hebben we vandaag 
een Mexico-dag! 
Kinderen groep 6 tot en met 8: In Ahoy is het Vakantieland... Daar kun je zoveel doen: een duikles volgen, karten, teveel om 
op te noemen, genoeg om een fantastische dag te hebben! Hopla, in de trein naar Rotterdam dus. Draag geen slippers, want 
dan mag je aan sommige activiteiten niet meedoen. 
 

Vrijdag 17 augustus 
MiniBonz en MiddenBonz 
We gaan vandaag naar een kaasboerderij en volgen daar het programma ‘leren over de boerderij’. Kun jij je ouders vanavond 
alles vertellen over koeien, gras, melk en kaas natuurlijk! We gaan met de bus naar Kaasboerderij De Graaf in Bodegraven. 
MegaBonz/TienerBonz 
Het Science Centre in Delft is dé plek voor jonge onderzoekers. Ga zelf als uitvinder aan de slag. Heb jij bijvoorbeeld de 
oplossing voor ons vuile water? Of weet jij hoe wij in de toekomst aardbevingen beter kunnen doorstaan? Onderzoek het in 
de verschillende Labs! We gaan met de trein naar Delft. 



 

 

Week 6: maandag 20 augustus – vrijdag 24 augustus 
Maandag 20 augustus 

MiniBonz  
De laatste week van de vakantie… We maken vandaag een vakantie-herinneringsdoos,  
zodat jij later nog steeds weet welke leuke dingen je allemaal hebt gedaan.  
Er gaan vast schelpjes in, bloemen, en jij verzint vast nog veel meer. 
MiddenBonz 
In Stolwijk is het deze week feest, want alle kinderen zijn welkom voor allemaal gave activiteiten. En Goudse kinderen zijn 
gelukkig ook welkom, dus we springen in de bus voor een dagje Stolwijkse vakantieweek! 
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
MegaBonz/TienerBonz 
Klaar voor de start.... Af! We doen vandaag mee met de Kids Color Run van de Woerdense vakantieweek. Dat is een 1,5 
kilometer lange funloop vol muziek en kleur. Onderweg word je bekogeld met kleurenpoeder en ontstaat er een heus 
kleurenpalet op je T-shirt. We reizen met de trein naar Woerden en vertrekken om 9 uur. 
Zorg dat je er voor 9 uur bent, draag sportkleding en een (wit!) T-shirt aan dat vies mag worden en een zonnebril. 

Dinsdag 21 augustus 
MiniBonz 
Om helemaal zen te worden vandaag, krijg je van José een yogales. De zonnegroet, de adelaar, de dolfijn… Allemaal 
yogahoudingen die jij vandaag gaat leren. Kom je zo soepel als een elastiekje thuis vanavond. 
MiddenBonz 
Omdat we later allemaal wel inspecteur speeltuinen willen worden, bezoeken we vandaag weer eens een nieuwe speeltuin: 
het Rollebollebos in Capelle aan den IJssel. Eens kijken wat we van alle schommels en glijbanen daar vinden! We reizen met 
de trein. 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met fase 8/groep 4: Pedagogisch medewerker Marco woont in Stolwijk en organiseert daar de vakantieweek. Hij weet 
natuurlijk precies welke activiteiten jij leuk vindt, en dus springen we in de bus en gaan naar Stolwijk! 
Groep 5: Jij moet volledig in vorm zijn als het nieuwe schooljaar begint, dus gaan we vandaag de spieren eens flink aan het 
werk zetten met een leuke sportdag. 
Groep 6 t/m 8: We gaan aan boord vandaag! We gaan op de Nieuwkoopse plassen de Watersafari van OERRR doen. Je speurt 
met een verrekijker naar vogels, zoals de buizerd en de aalscholver. Gewapend met een schepnet ga jij de sloten af op zoek 
naar waterdiertjes. Aan het eind van de tocht leggen de schippers de boot aan bij de Geitenkamp, een onbewoond eiland 
midden in de Nieuwkoopse Plassen. Daar gaan jullie op zoek naar Villa Kiekendief,  de vogeltoren beklimmen en lopen over 
het moeras. We gaan met de trein en de bus naar Nieuwkoop. We vertrekken om 9 uur, zorg dat je op tijd bent! 
Tot en met groep 4: Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
Groep 6 t/m 8: Alleen kinderen met een zwemdiploma mogen mee. Heeft uw kind (nog) geen zwemdiploma? Neemt u dan 
contact op met de administratie via info@bibelebonz.nl. Vertrek om 9 uur. 
 

Woensdag 22 augustus 
Alle kinderen  
We gaan met de bus een dagje naar Stolwijk, om daar deel te nemen aan alle leuke activiteiten van de vakantieweek.  
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 

 
Donderdag 23 augustus 

MiniBonz   
Lekker naar de Speelboerderij in Zoetermeer vandaag, omdat je nergens zo fijn kunt spelen als daar! We reizen met de bus. 
MiddenBonz  
Jessica heeft een stoer sport circuit uitgezet, dus alle Bibelebonze MiddenBonz-bikkels kunnen aan de slag vandaag! 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: In het speelbos De Balij is van alles te doen. Je kunt er hutten bouwen, over slootjes springen en 
kikkervisjes zoeken. Kom op, we springen in de bus en gaan een dagje de natuur in. 
Groep 6 tot en met 8: Vandaag gaan we bij de Boerinn in Kamerik allemaal poldersporten doen… Dat betekent over sloten 
klimmen via een touw, duozaklopen, en andere hilarische spelletjes. We reizen met de trein. 
Groep 6 t/m 8: Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
 

Vrijdag 24 augustus 
Allemaal 
Wat is de laatste dag van de vakantie toch altijd een nare dag... Maar vandaag niet hoor, want we vieren vandaag het grote 
'Jammer-de-vakantie-is-voorbij-maar- wij-hebben-vandaag-een-leuke-schuimparty-waarbij-we-allemaal-als-ijsberen-
eindigen’!  

mailto:info@bibelebonz.nl


 

 

Bel-/Bezwaarformulier voor de Zomervakantie 2018 
 
 
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: ………………………………………. 


