
Maar ook 'thuis' gebruiken ze hun fantasie: 
 hier wordt een toneelstuk over Foeksia de
Miniheks voorbereid.
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Wat een leuke vakantie!

Beste ouders,
Het is weer feest, met alle lieve en gezellige kinderen die we deze voorjaarsvakantie op

Bibelebonz hebben! Hieronder enkele foto's van de activiteiten.

De Mini- en
MiddenBonzers gaan

naar het
Verwonderlab. 

Wat een heerlijke
plek, ze gaan allemaal

creatief los, met
prachtige

kunstwerken als
resultaat.

Vrijdag 24 februari

De Mega's en
Tieners kijken hun

ogen uit in
Avonturia, de

grootste
dierenwinkel van

Nederland.



Techniekdag op de MiddenBonz. Meten = Weten.

De Mini's doen een speurtocht.
Hondje Bobby is kwijt!

Terwijl de kinderen uit groep 5 strike
na strike gooien.

Maandag 27 februari

Onze eigen Rik van de Westelaken, teamleider
Monique, legt het 'Wie is de Saboteur' spel uit.

Daarna gaan de Tieners fanatiek aan de slag. Lotte
blijkt een slimme saboteur. Ties is de enige die haar

weet te ontmaskeren, dus hij is de winnaar!

De jongste MegaBonzers gaan naar het
Wereldmuseum in Rotterdam.



Op de Activity Day van de MiniBonz wordt er enthousiast gesport, veel fruit
gegeten en een vitaminerijke smoothie gedronken.

Exotisch bezoek, en die stoere MiddenBonzers aaien een slang, sommige kinderen draperen
'm zelfs om hun nek en nemen een luipaardgekko gewoon op schoot.

Dinsdag 28 februari



De Mega- en TienerBonzers gaan naar het Evertshuis in Bodegraven, waar ze de
voorstelling 'De wraak van Lorre' bijwonen. Een grappig toneelstuk, met veel

interactie met het publiek. Ian mag zelfs op het podium komen!

Op Mini en Midden is het dierendag,
dus maken de kinderen lieve
dierenknuffels. Ook wandelen ze
naar Brokken, om naar de konijntjes
en vissen te kijken.

Woensdag 1 maart



Met vriendelijke groet,
Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz

Mini en Midden gaan naar het Filmhuis en kijken een lieve
film over Ernest&Celestine.

Lasergamen op de MegaBonz. Slimme plek zoeken en geduldig wachten tot de
tegenstander zich laat zien.

Donderdag 2 maart


