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Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,
U hebt het ongetwijfeld gezien: het hek aan de voorzijde is weg. Het wordt

opgeknapt. Ook worden de stenen pilaren op het voorplein opnieuw gevoegd, en dan
is de hele voorkant weer spic&span.

Op de SportBonz op dinsdag en
donderdag zijn nog een paar plekken vrij.
Dus als uw MegaBonzer wekelijks aan
alle leuke sportieve activiteiten mee wil
doen, mailt u dan even naar de
administratie (info@bibelebonz.nl). De
kinderen sporten van 16.00-17.00 uur in
de gymzaal van de Herpstraat.

SportBonz

Feest!
Er komt weer een Bibelefeest! Het
duurt nog even, maar de
feestcommissie is al bijeen geweest,
en de wilde plannen, waanzinnige
vondsten en woeste ideeën vlogen al
over tafel. Vrijdag 9 juni, blokt u hem
maar in uw agenda, hopen we u
allemaal te zien.

Ouderavond
Wat was het een leuke, interessante

en goed bezochte ouderavond 2
februari! Ruim 70 mensen bezochten

de workshops: 'Hoe vergroot ik het
zelfvertrouwen van mijn 4-8 jarige

kind?' en 'Veranderende emoties bij je
9-12 jarige kind' Ook de borrel na

afloop was gezellig.

PROGRAMMA
 VOORJAARSVAKANTIE:
MAANDAG 20 FEBRUARI

START AANMELDING 
MEIVAKANTIE: 

MAANDAG 20 MAART

V O O R  I N  D E  A G E N D A

VOORJAARSVAKANTIE:
24 FEB-3 MAART

Hebt u nog een jonger kind dat over enige tijd ook naar school en Bibelebonz gaat?
Vergeet dan niet hem/haar bij ons aan te melden. Met name de dinsdag en donderdag

zitten bijna vol, en we plaatsen op volgorde van inschrijving. U kunt uw kind
aanmelden vanaf 2 jaar, via de website.

Broertje/zusje

Op het gevaar af in herhaling te vallen: vergeet niet ons te bellen of te mailen als uw
kind niet komt. Ook als u uw kind eerder die week ziek hebt gemeld, belt u dan op de
volgende opvangdag weer. Als wij niets van u horen, dan rekenen we op uw kind. De

hele groep Bibele-kinderen moet wachten tot we achterhaald hebben of alle niet-
afgemelde kinderen inderdaad niet komen.

Afmelden



De 6 pijlers van
Bibelebonz

Van IenieMini- tot TienerBonz: 
jouw talent hoort bij ons!

Diversiteit in 
activiteiten

Kind in
beeld

Bieden van
emotionele
veiligheid

Ruimte om te 
ontwikkelen

Actieve 
samenwerking

 
met scholen

Eigen plek,
jezelf mogen zijn

Zeker voor jonge kinderen is de dag lang met veel nieuwe gezichten en indrukken. Kinderen
hechten veel waarde aan het contact met de pedagogisch medewerker en hebben hem/haar

nodig om zich veilig te voelen. Een vaste structuur met bekende rituelen is belangrijk. 
We hebben weinig verloop in ons team en medewerkers hebben hun vaste werkdagen. Zo

zien kinderen iedere keer dezelfde vaste gezichten, van het ophalen tot en met het afscheid
als papa of mama er weer is, en hebben de pedagogisch medewerkers de mogelijkheid een
kind scherp in het vizier te houden. We zien snel of het goed gaat met een kind en komen
direct in actie als de ontwikkeling niet voorspoedig verloopt. Dan observeren we het kind,
met meerdere collega's en zonder dat het kind het merkt, om te zorgen dat we met onze

aanpak een kind geven wat het op dat moment het meest nodig heeft. Indien nodig schakelen
we onze pedagogisch specialist in. Onze medewerkers hebben de opleiding én ervaring om

ieder kind te geven waar het behoefte aan heeft.  
Naast de observaties praten we met de kinderen. Dit zijn vaak terloopse gesprekjes (in de rij

uit school, tijdens een spelletje, potje voetbal, etc.) waarin we communiceren volgens Gordon
en zo te weten komen hoe een kind zich echt voelt en wat hem/haar bezighoudt. Op die

manier kunnen we onze begeleiding laten aansluiten op de behoeften van het kind.
Daarnaast zit het ook in kleine dingen zoals een kind bij zijn/haar naam noemen. Daarmee

wordt het contact persoonlijker. Voor alle leeftijden is het belangrijk dat het kind zich gezien
voelt. We geloven dat een kind alleen dan zich veilig voelt, kan genieten en zich vol

zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Daarnaast willen we het kind ook in beeld krijgen door
hem/haar via meerdere ‘talen’ te laten spreken (volgens Reggio). We zien soms een heel

ander kind tijdens bijvoorbeeld sport, muziek of toneel. 

Kind in beeld

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

Pedagogisch beleid
In het vorige Bibelebonzbericht is de eerste van onze zes pijlers toegelicht. Nu de

volgende: 'kind in beeld'. 


