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MIDDENBONZBERICHT
Van alles over de MiddenBonz

Beste ouders,

Op de MiddenBonz is het een gezellige, drukke bedoening. Na twee weken in het speellokaal
spelen onze nieuwe MiddenBonzers nu ook op 'de grote midden' zoals ze het noemen. Met
name op het podium wordt enthousiast gebouwd en met veel fantasie gespeeld.

Activiteiten

Regels

Aan activiteiten geen gebrek! Op maandag

Om alles goed te laten verlopen hebben we

krijgen steeds twee groepjes van 6 kinderen

natuurlijk ook regels. We ruimen op waarmee we

muziekles van Sabina. Na 3x zijn de volgende
twee groepen aan de beurt. Zo maken alle

gespeeld hebben, we helpen elkaar, houden
rekening met elkaar enz. De regel die het lastigst

kinderen kennis met muziek. De echte

is: rennen doen we buiten. Want ondanks een

liefhebbers kunnen na afloop van de

drukke schooldag hebben de kinderen nog een

proeflessen verder met de vervolglessen.

heleboel energie over...

Op dinsdag sporten we met telkens een
andere groep, dit rouleert het hele jaar.

De leiding

Donderdags is het zingen en swingen met

Lies is de teamleider van de MiddenBonz,

Eva. De ene keer met een vaste groep, een

Sheryna de coördinerend mentor. Linda

andere keer met 'vrijwilligers'.

verzorgt de styling. De pedagogisch

Tussendoor brengen we regelmatig een

medewerkers krijgen ondersteuning van

bezoekje aan de bibliotheek, de Legowinkel,

stagiaire Joelle. Onze mailadressen zijn

of gaan we bij goed weer spelen op het
Casimirplein. Een à tweemaal per week koken
we met de kinderen. Als u mazzel hebt, komt

opgebouwd met voornaam@Bibelebonz.nl,
maar een mail naar info@Bibelebonz.nl komt
ook altijd bij de juiste persoon.

dat in de brooddoos mee naar huis.

Thema
Het thema is momenteel de
onderwaterwereld. De inrichters
hebben een ware oceaan van de
MiddenBonz gemaakt; we komen nog
net niet met een snorkel op naar
binnen. Ook wordt er ijverig rondom
dit thema geknutseld.

Met vriendelijke groet,
Lies, Simone, Esther, Robin, Connie, Sheryna, Eva, Faye en Mart
MiddenBonz-leiding

