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Beste ouders,
De zomervakantie is bijna voorbij! Het was een enkele dag zó warm dat we een geplande activiteit
hebben geannuleerd, maar de meeste activiteiten konden gewoon doorgaan. De airco was erg fijn. Er
zijn wat minder uitstapjes gemaakt dan gebruikelijk, maar we hebben er met de kinderen een
heerlijke en relaxte vakantie van gemaakt.

MiddenBonz-kunstenaars hebben in de vakantie prachtige kunstwerken binnen het thema ‘elementen’ gemaakt

En nu start maandag weer het 'gewone' leven. We gaan lieve nieuwe IenieMiniBonzertjes
verwelkomen, en de TienerBonz wordt ongetwijfeld weer die gezellige heksenketel van stoere
tieners die het Bibele-leven al door en door kennen. We hebben allemaal zin om er voor de kinderen
een leuk jaar van te maken!

App Belastingdienst voor doorgeven wijzigingen
Het doorgeven van een wijziging voor de kinderopvangtoeslag is eenvoudiger gemaakt: er is namelijk
een speciale app waarmee u dit kunt doen. Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens
mogelijk niet meer actueel zijn, met daarbij de vraag deze aan te passen. U kunt denken aan
gegevens als verandering in aantal opvanguren of stijging of daling van uw inkomen.
Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf kinderopvangtoeslag
moeten terugbetalen. Ook zorgt u hiermee dat u niet minder kinderopvangtoeslag ontvangt dan
waar u recht op hebt. U kunt de app downloaden uit de App Store of van Google Play.

Kloppen uw gegevens nog?
Meer dan ooit is afgelopen tijd duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat uw actuele
kinderopvanggegevens bekend zijn bij de Belastingdienst. Is het aantal opvanguren nog correct?
Klopt het uurtarief? Is uw inkomen nog actueel? Controleer het op mijntoeslagen.nl. Geef eventuele
wijzigingen met terugwerkende kracht door (ingangsdatum wijziging op de datum dat de wijziging
werkelijk in ging). Een wijziging doorgeven kan heel eenvoudig met de nieuwe app van de
Belastingdienst (zie hierboven).

Wegbrengen en ophalen in het nieuwe schooljaar
De spelregels rondom wegbrengen en ophalen blijven voorlopig gelden. Als u uw kind naar de
voorschoolse opvang komt brengen, dan neemt u buiten Bibelebonz afscheid.
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 ongeveer 16.30 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. Wilt u bij deze matjes blijven en niet aan de overkant van de
straat wachten? Dat leidt namelijk tot gevaarlijke situaties én boze buurtbewoners. De jongere
kinderen worden naar buiten gebracht, wij laten uw kind gaan als wij u zien. De oudere kinderen
komen zelf naar buiten. Komt u uw kind vóór 16.30 uur ophalen, belt u dan even aan. Als een
pedagogisch medewerker u graag wil spreken over uw kind, dan kunt u wel even mee naar binnen.
Op de IenieMiniBonz mag één ouder per keer naar binnen, maar diegene mag dan alleen in de gang,
niet in het IenieMiniBonz-lokaal.

Corona
Heeft uw kind corona-gerelateerde klachten, of heeft iemand in uw huishouden koorts of last van
benauwdheid? Dan mag hij/zij niet komen. Als uw kind niet naar school mag komen, dan mag het
ook niet bij ons komen. Bij onduidelijkheden volgen we de richtlijnen van de overheid.
Wij bellen u als uw kind op de opvang Corona-gerelateerde symptomen vertoont. Het gaat om:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging.
Als u uw kind afmeldt omdat hij/zij koorts heeft of benauwd is, dan kan een eventueel broertje of
zusje ook niet komen. Onze medewerkers bespreken dit met u als u uw kind afmeldt wegens ziekte.
Als u op reis bent geweest in een gebied met code oranje of rood en/of in thuisquarantaine zit, dan
mag u uw kind niet zelf halen of brengen. De meest actuele richtlijnen vindt u op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/ouders

Mentoren
Vanaf de zomervakantie krijgen alle kinderen een nieuwe mentor. De mentor is het eerste
aanspreekpunt voor de ouders en is de spil in de informatievoorziening rond de kinderen. We zullen
u binnenkort laten weten wie de mentor is van uw kind. Hebt u vragen over uw kind, dan kan de
mentor deze het best beantwoorden. Pedagogisch specialist Angelique en pedagogisch coach Irene
ondersteunen de mentoren. Als uw kind na de zomervakantie naar een nieuwe Bonz gaat, en u wilt
daar graag een kijkje nemen, dan is dat in overleg mogelijk. Volgende week krijgt u hierover meer
informatie.
Daarnaast heeft iedere Bonz een coördinerend mentor; zij maakt de indeling van alle kinderen per
mentor en verzorgt de communicatie over bijvoorbeeld ouderavonden. Ook regelt zij het
doorplaatsen naar een volgende Bonz, en zorgt ervoor dat bijzonderheden zoals allergieën bij alle
pedagogisch medewerkers bekend zijn. Natuurlijk kunt u ook bij hen terecht als u vragen hebt over
uw kind.

De coördinerend mentoren

Kitty
IenieMini- en
MiniBonz

Sheryna
MiddenBonz

Kim
MegaBonz

Monique
TienerBonz

IenieMini-, Mini- en MiddenBonz
 Als uw kind op de fiets naar school gaat, is het goed te weten dat we pas vanaf groep 3/fase
5 fietsen van school meenemen naar Bibelebonz.
 Als een kind een ongelukje heeft, dan trekken we hem/haar natuurlijk droge kleren aan. Wilt
u die dan zo snel mogelijk gewassen weer inleveren? Voor (Ienie)MiniBonzers is een extra
setje kleding, dat op Bibelebonz blijft, een echte aanrader.
 Is uw kind ziek op een Bibele-dag? Wilt u dat dan niet alleen aan school, maar ook aan ons
doorgeven? Dat kan per mail: info@bibelebonz.nl of via 0182 523074.

MegaBonz
SportBonz. In de eerste weken van het schooljaar gaan de dinsdag- en donderdagkinderen een keer
kennis maken met de SportBonz. Daarna kunnen zij aangeven of zij iedere dinsdag of donderdag mee
willen sporten. Ze krijgen een aanmeldingsformulier mee. Als zij mee gaan doen met de SportBonz,
dan sporten ze vanaf eind september gedurende een half jaar iedere week van 16 uur tot 17.15 uur
in de gymzaal van de Herpstraat. Jessica coördineert de sportlessen.
Muziek. Muziekdocente Sabina gaat weer op donderdag muziekles geven. De kinderen leren in acht
lessen noten lezen en ze componeren een eigen liedje. Ze mogen in september een keer met een
proefles meedoen en kunnen zich daarna aanmelden.
En dan nog even dit:
 Kinderen die op de Aloysiusschool zitten en dit schooljaar naar groep 5 op de locatie A.G. de
Vrijestraat gaan, moeten op de fiets naar school komen als zij de middag op Bibelebonz zijn.
Ook als zij voorschoolse opvang hebben, moeten zij op de fiets zijn. Lopen van en naar de
Lange Groenendaal neemt te veel tijd in beslag.
 Gaat uw kind komend schooljaar naar een clubje? Wij kunnen uw zoon of dochter hier
naartoe brengen en weer ophalen, als dit qua personeel past. Bespreekt u even met de
coördinerend mentor wat uw wensen zijn. Een stagiaire of groepshulp brengt en haalt de
kinderen. We brengen alleen naar clubjes binnen de singels, met één uitzondering: de
kinderen die op Mirakel zitten, worden komend schooljaar naar de Westzijde gebracht. We
halen daar op tot 17 uur, dus als uw kind les heeft van 17-18 uur, dan kunnen we uw kind
wel brengen, maar dan moet u hem/haar zelf ophalen.

TienerBonz
 Allereerst: we hadden u uitgenodigd om op maandag 7, dinsdag 8 of donderdag 10
september een kijkje te nemen op de TienerBonz, maar helaas mogen er in verband met
Corona geen ouders binnen komen.
 We gaan er een leuk jaar van maken met de tieners. Lummelen&luieren natuurlijk, maar niet
de hele tijd. De TienerBonzers hebben dit schooljaar iedere dinsdag en donderdag de
beschikking over de gymzaal, dus daar gaan ze lekker sporten. En daarnaast bieden we
allerlei activiteiten aan.
 Mag uw kind zelf naar huis? Dan kunt u een toestemmingsformulier aan de leiding vragen.

Team
In het nieuwe schooljaar hebben we zes stagiaires op de diverse groepen. Zij komen allemaal van de
opleiding Sport & Bewegen. Derdejaars Zoë is op maandag, woensdag en donderdag op de MiniBonz.
Op dinsdag en donderdag zijn er drie vierdejaars jongens: Jef op de MiddenBonz, op de MegaBonz
Mart en op de TienerBonz Didier. Op woensdag zal er steeds een van hen zijn. Tot slot komen op
vrijdag Iris en Kaja, beiden derdejaars studenten, op Midden en Mega.
Pedagogisch medewerker Rachel gaat ons verlaten. Haar laatste werkdag is vrijdag 11 september. In
het najaar start Dylan, die nu als pedagogisch medewerker op een BSO in Amsterdam werkt.

Voor in uw agenda
Maandag 14 september:
Zondag 27 september:
Maandag 12 oktober:
Maandag 19 - vrijdag 23 oktober:
Met vriendelijke groet,

Marijke Vianen en Wies van Sabben
Directie BSO Bibelebonz

Start aanmelding herfstvakantie
Aanmelding herfstvakantie sluit
Programma herfstvakantie bekend
Herfstvakantie

