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Bibelebonzbericht 
Beste ouders, 
 
Wat kijken we uit naar 8 juni, wat zal het fijn zijn om ‘gewoon’ weer alle kinderen op Bibelebonz te 
hebben! Alle kinderen zijn welkom op hun vaste dagen; u hoeft uw kind niet aan te melden. Er zijn 
nog wel wat spelregels natuurlijk. Hieronder vindt u meer informatie. 
 

Voorschoolse opvang 
De spelregels rondom de voorschoolse opvang blijven voorlopig gelden. U mag niet naar binnen, 
maar neemt buiten Bibelebonz afscheid van uw kind. We zorgen dat we met de kinderen op school 
aankomen als de andere ouders al weg zijn. De voorschoolse kinderen zijn dus als laatste op school.  
 

IenieMiniBonz 
Bij de IenieMiniBonz mag één ouder tegelijk binnen komen bij het ophalen. Er is tijd voor een korte 
overdracht. Als u uitgebreider over uw kind wilt praten, dan kunt u een belafspraak maken. 
 

Lange Groenendaal 
Als u uw kind komt ophalen bij onze hoofdlocatie, dan gaat dat zoals het de afgelopen weken ging. Er 
liggen blauwe ronde matjes in de Lange Groenendaal, ongeveer vanaf de Wereldwinkel. U sluit aan in 
de rij. Bij onze deur staat een medewerker van Bibelebonz, die naar de Bonz belt waar uw kind zit. U 
wacht vervolgens bij een oranje matje, die vanaf het hek van Bibelebonz richting Spa Gouda liggen. 
De jongere kinderen worden naar buiten gebracht, wij laten uw kind gaan als wij u zien. De oudere 
kinderen komen zelf naar beneden.  

 
SportBonz 
Helaas zijn de gymzalen nog niet open, en kunnen we onze sportievelingen dus geen SportBonz op 
dinsdag en donderdag aanbieden. We gaan wel zo vaak als het weer het toelaat, met een groep 
kinderen naar bijvoorbeeld het Houtmansplantsoen, om daar lekker uit te waaien. 

 
Corona 
Heeft uw kind corona-gerelateerde klachten? Dan mag hij/zij niet komen. We hanteren de richtlijnen 
van de overheid. Wij bellen u als uw kind op de opvang dergelijke symptomen vertoont. Het gaat om: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden.  
Ook als iemand anders in uw huishouden verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) 
en/of benauwdheid heeft, mag uw kind niet komen. 
Als u uw kind afmeldt omdat hij/zij corona-verschijnselen heeft, dan kan een eventueel broertje of 
zusje ook niet komen. Onze medewerkers bespreken dit met u als u uw kind afmeldt wegens ziekte. 
We volgen de inmiddels bekende hygiëne-voorschriften natuurlijk op. Wassen vaak de handen, 
stimuleren kinderen om in de elleboog te niesen en gebruiken papieren zakdoekjes. Onze ruimtes 
worden grondig schoongemaakt. 
  



 
 

Zomervakantie 
Maandag ontvangt u het aanmeldingsformulier voor de zomervakantie. Het wordt weer een iets 
andere vakantie dan normaal. We maken geen uitstapjes met de trein en maar heel beperkt met de 
bus. De kinderen zijn dus veel op Bibelebonz, maar als bijvoorbeeld de Julianasluis en de 
kinderboerderij weer open zijn voor grotere groepen, dan gaan we daar wel naartoe. De kinderen 
vanaf groep 6 gaan wel op de fiets naar activiteiten in en rondom Gouda, maar ook minder dan 
normaal. 
U kunt uw kind aanmelden tot en met zondag 21 juni. Misschien weet u nog niet zeker hoe de 
zomervakantie er voor u uit gaat zien en is het lastig om de dagen door te geven dat uw kind op 
Bibelebonz zal zijn. Wij hebben echter minder tijd dan normaal om deze vakantie voor te bereiden. 
Dat betekent dat te late aanmeldingen helaas niet gehonoreerd zullen worden en kinderen die vanaf 
maandag 22 juni aangemeld worden, op de wachtlijst komen.  
  

Compensatieregeling  
Nu de kinderopvang weer helemaal opengaat, stopt de compensatieregeling door de overheid. 
Omdat u gedurende onze sluiting uw facturen volledig heeft doorbetaald, komt u in aanmerking voor 
vergoeding van de eigen bijdrage door de overheid. Eind juni ontvangt u een brief van de SVB 
hierover. De vergoeding ontvangt u rond 8 juli in één keer op uw rekening. Om de hoogte en de 
berekening van het bedrag te zien, kunt u vanaf 20 juni naar de website van de SVB gaan. Als u inlogt 
met uw DigiD (Mijn SVB) kunt u daar de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de 
vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend. 
Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat u kunt bellen als u 
het antwoord op uw vraag niet kunt terugvinden op de website. 
 
Hoewel sommige zaken een beetje anders zijn dan normaal, is één ding vast weer als vanouds: iedere 
opvangmiddag wordt een gezellig feestje!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Vianen en Wies van Sabben  
Directie BSO Bibelebonz 


