Meivakantie 2021
Wat gezellig dat we in de meivakantie weer met veel kinderen zijn!
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:
 Als uw kind koorts heeft, hoest of benauwd is, dan mag hij/zij uiteraard niet komen. We bellen u als we
tijdens de opvang dergelijke symptomen bij uw kind opmerken.
 De vakantieopvang is in ons pand aan de Lange Groenendaal, ook voor de kinderen van de
IenieMiniBonz en de TienerBonz. Op sommige dagen gaat wel een groep kinderen naar de
IenieMiniBonz of de TienerBonz, dat staat in het programma aangegeven.
 We zijn in de vakantie open van 07.00-18.30 uur. Ook als uw kind tijdens schoolweken geen
voorschoolse opvang heeft, is hij/zij in de vakantie welkom om 7 uur.
 Komt uw kind onverwacht een dagje niet, dan verzoeken wij u hem of haar die dag vóór 9.00 u ’s
ochtends af te melden.
 De kinderen moeten iedere dag zelf een lunchpakket meenemen, tenzij anders in het programma staat
aangegeven. Tijdens de lunch krijgen de kinderen melk aangeboden.
 De kinderen krijgen enkele malen per dag drinken aangeboden. Verder zorgen we ook voor gezonde
tussendoortjes (fruit en komkommer). U hoeft uw kind dus alleen maar boterhammetjes mee te geven.
Een flesje water in de rugzak als we een uitstapje gaan maken, is wel erg fijn.
 We proberen fysiek contact met de kinderen zoveel mogelijk te beperken. Uw kind moet bij zonnig weer
daarom ’s ochtends al ingesmeerd zijn met zonnebrand als hij/zij op Bibelebonz komt. We zullen dan na
de lunch nog een ‘insmeerronde’ doen, waarbij kinderen zichzelf onder onze begeleiding insmeren.
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

Maandag 26 april – Hoera voor de Koning!
(Ienie)MiniBonz
Het is vandaag Oranje Boven Leve De Koning Dag! Kom in je oranje shirt, en bereid
je voor op een Koninklijke dag.
MiddenBonz
Ook prinsen en prinsessen moeten een goede conditie hebben, dus gaan we vandaag
koninklijk sporten.
Mega/TienerBonz
Vandaag ga jij koninklijke kunst maken, het wordt een en al vorstelijke creativiteit.
Woensdag 28 april
(Ienie)MiniBonz en MiddenBonz
Omdat het altijd leuk is om in een speeltuin te spelen, gaan we vandaag eens kijken of er in de buurt
een plek met mooie schommels en klimtoestellen is.
Mega/TienerBonz
We wandelen vandaag naar de natuurspeeltuin in Achterwillens. Trek je iets aan wat vies mag worden?
Flesje water mee
Donderdag 29 april
(Ienie)MiniBonz
Het is vandaag Themadag Gezond&Ziek. Allemaal leuke spelletjes over gezondheid! Omdat gezond eten
hartstikke belangrijk is, maken we met elkaar een lunch bomvol vitamientjes, je mag je boterhammen thuis
laten. De kinderen van de Casimir gaan in de loop van de ochtend naar de IenieMiniBonz, maar zij zijn eind van
de middag gewoon weer terug op de Lange Groenendaal.
Geen lunchpakket mee
MiddenBonz
Er komt vandaag een muziekdocente van de Garenspinnerij voor een leuke workshop muziek. Die heet
‘Superhelden zijn nooit bang’, maar is dat eigenlijk wel zo? We gaan allemaal emoties in muziek omzetten. Kun
je boosheid laten horen op een djembé? Of kun je vrolijke muziek spelen met boomwhackers? Welke emoties
kunnen we laten horen op triangels en ukeleles?
Mega/TienerBonz
Tot en met groep 5: Rommelen en trommelen vandaag! Eerst zelf een leuke trommel maken en daar uiteraard
heel veel lawaai mee maken.
Groep 6 t/m 8: Je komt vanochtend gewoon naar de Lange Groenendaal, maar in de loop van de ochtend
fietsen we naar de TienerBonz. Eindelijk weer eens een dagje zonder al dat kleine grut!
Groep 6 t/m 8: op de fiets
Vrijdag 30 april
(Ienie)MiniBonz en MiddenBonz
Aan de creatieve slag vandaag, je krijgt van een docente van de Garenspinnerij een workshop
‘Knutsel de mooiste vis van de zee’. Die zal vast prachtig staan in jouw kamer.
Mega/TienerBonz
Pizza Party today! Eerst met elkaar bespreken welke heerlijke ingrediënten op de
pizza’s komen, boodschappenlijst, naar de winkel, pizza’s knutselen, hup in de
mini-oven, 10 minuten ongeduldig heen en weer drentelen ennn… smullen
maar!
Geen lunchpakket mee

Maandag 3 mei
(Ienie)MiniBonz en MiddenBonz
Het is nog lang geen Dierendag, maar daar trekken wij ons niets van aan. Het is
vandaag gewoon Dierendag op de Bibele. En één van de leukste dieren is
natuurlijk het paard, dus maken we een koetsrit door Gouda.
Mega/TienerBonz
Tot en met groep 5: Ben jij een echte mineur? Of de generaal? Vandaag kun je dat
laten zien, want we gaan Levend Stratego spelen in het Houtmansplantsoen.
Groep 6 t/m 8: Vandaag gaan we met de koets naar de manege. Is dat even chic! Daar gaan we pony’s
verzorgen en een rit maken. Na afloop wandelen we met onze cowboybenen terug naar Bibelebonz.
Geen open schoenen aan, flesje water mee
Dinsdag 4 mei
(Ienie)MiniBonz
Alle kinderen starten op de Lange Groenendaal, maar de Casimir kinderen gaan in de loop van de ochtend naar
de IenieMiniBonz. Zij zijn eind van de middag weer terug. En op beide locaties gaan de kinderen lekker klimmen
en klauteren, rennen en springen: een sportdag vandaag!
MiddenBonz
Sssssttt…. Zondag is het Moederdag. En omdat jouw moeder de allerliefste is, gaan we iets moois
voor haar maken.
Mega/TienerBonz
Tot en met groep 5: Hou jij van dansen? Komt dat even goed uit! Het is vandaag Disco dag op de MegaBonz, dus
dat wordt swingen.
Groep 6 t/m 8: Kom op de fiets naar de Lange Groenendaal, want in de loop van de ochtend gaan we lekker
naar de TienerBonz. Daar gaan we lekker sporten, maar ook uitgebreid chillen natuurlijk. We zijn eind van de
middag weer terug op de MegaBonz.
Kom op de fiets
Woensdag 5 mei
Alle kinderen
We pakken vandaag dat leuke pontje en varen naar GoudAsfalt. Daar spelen we lekker op
het stadsstrand. Wie bouwt het mooiste zandkasteel?
Donderdag 6 mei
(Ienie)MiniBonz
Je maakt vandaag een prachtig cadeautje voor je mama. Want zij is altijd zo lief en ze zorgt zo goed voor je, dus
zij verdient wel iets moois zondag, op Moederdag.
MiddenBonz
Marble Mania vandaag! Jij bent toch ook een knikker-fan?
Mega/TienerBonz
Tot en met groep 5: We hebben een themadag voeding… Eind van de dag weet jij alles over vitamines,
calorieën, en natuurlijk hoe belangrijk het is om gezond te eten!
Groep 6 t/m 8: We springen vanochtend op de fiets, gaan naar de TienerBonz en spelen daar een spannende
Escape Room online. Komen jullie uit de kamer…? Eind van de middag zijn we weer terug op de Lange
Groenendaal.
Kom op de fiets

Vrijdag 7 mei
(Ienie)Mini- en MiddenBonz
De laatste dag van de vakantie alweer, dus daar moeten we iets leuks van maken natuurlijk. We gaan een
Activity Day houden, om opgeladen en energiek weer aan school te beginnen!
Mega/TienerBonz
Een beetje bikkelen, dat is wel aan jou besteed, toch? Een stoere docent van GymBoxx heeft een pittige
bootcamp bedacht op GoudAsfalt, waar we met het pontje naartoe gaan. Zweten, trillende spieren en een rood
hoofd, gegarandeerd!
Sportspullen en flesje water mee

