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Bibelebonzbericht 
Beste ouders, 
 
Heerlijk, bijna vakantie! Het wordt wel een iets andere vakantie dan normaal, omdat we geen 
uitstapjes met het OV maken. We hebben een extra bakfiets gehuurd voor de hele zomervakantie, 
dus we kunnen op niet al te drukke dagen wel wat verder weg met Mini- en MiddenBonz. Er zijn nog 
steeds enkele spelregels. Hieronder vindt u meer informatie. 
 

Opvang vrijdag 17 juli - middag 
De vakantie start vrijdag 17 juli om 12 uur. We halen de vrijdagkinderen op dat moment van school. 
U hoeft uw kind hiervoor niet aan te melden, we horen het natuurlijk wel graag als uw kind niet 
komt. Geeft u een lunchpakketje mee? 

  
Met welke groep doet mijn kind mee in de zomervakantie? 
Op sommige dagen zijn de Bonzen 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.  
Als uw kind na de zomervakantie naar een volgende Bonz gaat, dan doet hij/zij in de zomervakantie 
nog met de ‘oude’ Bonz mee. 
 

Wegbrengen en ophalen in de zomervakantie 
De spelregels rondom wegbrengen en ophalen blijven voorlopig gelden. U mag niet naar binnen, 
maar neemt buiten Bibelebonz afscheid van uw kind. 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. Vanaf 17.00 uur staat bij 
onze deur 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. Komt u uw kind vóór 17 uur ophalen, belt u dan even aan. 

 
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. 
  



 
 

 
Airco 
Meteorologen verwachten een erg warme zomer, en daarom is in ons pand airconditioning 
aangelegd. We zijn niet over één nacht ijs gegaan voor deze beslissing; we hebben eerst andere 
mogelijkheden tot koeling overwogen. Maar gezien ons platte dak en de (verplichte) enkele beglazing 
aan de voorzijde bleek airconditioning voor ons toch de beste oplossing. In alle ruimtes is een unit 
geplaatst. Natuurlijk hebben we onderzocht of het gebruik van airconditioning gezien Corona 
verantwoord is; het RIVM geeft aan dat het veilig is. De airconditioning die we aan hebben laten 
leggen, koelt de ingezogen omgevingslucht en blaast deze hoog gericht langs het plafond uit. 
Hierdoor ontstaan er geen koude luchtstromingen. Om grote temperatuurovergangen met de 
buitentemperatuur te voorkomen, is de airconditioning begrensd. Natuurlijk vervangen we de filters 
regelmatig en zorgen we dat er dagelijks gelucht wordt. Kom maar op met die hittegolf! 
 
Team 
We hebben drie nieuwe collega’s! Tanya is gestart als pedagogisch medewerker op de MegaBonz. Zij 
gaat ook de styling van de ruimtes verzorgen. Sabrina is onze nieuwe groepshulp. Ze doet de 
voorschoolse opvang, de tussenschoolse opvang op de Casimir en werkt op Mini- en MiddenBonz. En 
Gio, die zijn stage bij ons heeft gelopen, komt als pedagogisch medewerker op de MegaBonz werken. 
In juni hebben we afscheid genomen van José. Ze is met pensioen gegaan. We hebben haar met spijt 
in ons hart en een gezellig etentje uitgewuifd. 
 
We wensen u een fijne vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marijke Vianen en Wies van Sabben  
Directie BSO Bibelebonz 


