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Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,
Na de gezellige voorjaarsvakantie zitten we weer in het normale ritme. Op naar

de lente, zodat we lekker veel met de kinderen naar buiten kunnen!

Appen maar!
Vanaf 15 maart is het mogelijk om rechtstreeks te communiceren met de

MegaBonz. Mag uw kind vroeger dan normaal naar huis, komt hij/zij niet, of wilt
u doorgeven dat uw zoon of dochter niet helemaal fit is? App of bel 06-11495610.

Let op: Voor contractwijzigingen of de aanvraag van een ruil- of extra dag, en
voor berichten voor andere Bonzen, belt of mailt u de administratie. Natuurlijk
kunt u de MegaBonz ook nog steeds via het algemene nummer van Bibelebonz

bereiken, doorkiesnummer 4.

De voorzijde van ons pand is weer
netjes, met strak voegwerk en een
opgeknapt hek. De komende twee
weken hebben we schilders in huis
om muren en plafonds weer mooi te
maken. Ze bergen de witkwast op
voor de kinderen uit school komen.

Onderhoud

Op studiedagen van school zijn wij de
hele dag open voor de vaste kinderen

van die dag. Als uw kind normaal
gesproken geen opvang heeft op die

dag, kan hij/zij dus niet komen.

Studiedagen school
Woensdag 10 mei hebben alle
medewerkers van Bibelebonz een
studiedag. Er is dan geen voor- en
naschoolse opvang en de
administratie is niet bereikbaar.

Studiedag Bibelebonz



Met vriendelijke groet,

Kinderen bepalen zelf hoe en met wie zij hun middag
doorbrengen. Wie wil, mag in principe elke dag voetballen,
in de verkleedhoek of kletsen op de bank. Wel stimuleren 

Eigen plek, jezelf mogen zijn

Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz

Pedagogisch beleid
We zijn alweer toe aan de derde pijler.

Hieronder vindt u meer informatie over
'Eigen plek, jezelf mogen zijn'.

wij de kinderen om nieuwe activiteiten uit te proberen, maar we bieden ook ruimte om
lekker te ‘rommelen’. Ondanks alle activiteiten zien wij verveling namelijk ook als
leerervaring. Vanuit verveling komt ‘zelf initiatief nemen’ en ‘zelf iets bedenken’. Op die
manier leren kinderen zichzelf te vermaken. We geven kinderen voldoende prikkels, maar
voorop staat 'ont-moeten'; ervaren, maar ook letterlijk niet moeten.  

Alle kinderen zijn anders, maar alle kinderen worden bij ons geaccepteerd zoals ze zijn en
we vinden ze allemaal even waardevol. Een kind leert respect voor anderen en haar
omgeving te hebben als het zelf met respect behandeld wordt. We hechten veel belang aan
normen en waarden en leven ze voor door zelf het goede voorbeeld te geven. We streven
ernaar om meningsverschillen op een respectvolle en gelijkwaardige manier uit te praten.

Op de MegaBonz

Op de TienerBonz

De kinderen op de MegaBonz mogen, binnen de grenzen van de mogelijkheden en rekening
houdend met andere kinderen, zelf bepalen wat ze doen en met wie. Zo stimuleren wij hun
zelfstandigheid, het zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen
dagindeling. De MegaBonzers hebben zelf regels gemaakt voor het spelen met de Lego en
het chillen in de chillruimte. 

Op de TienerBonz stellen we samen met de tieners de regels op. Zij beseffen al heel goed
dat afspraken nodig zijn om het met elkaar gezellig te hebben. Omdat ze zich
verantwoordelijk voelen voor het speelmateriaal, de ruimtes en een prettig verloop van een
opvangmiddag, én omdat ze zelf bepalen welke normen en waarden belangrijk zijn, staan ze
achter de omgangsregels. Daarbij aangetekend dat soms de rek van de grens opzoeken ook
bij tienergedrag hoort. Bovendien leren ze welke plichten aan hun rechten vastzitten. De
pedagogisch medewerkers bieden de tieners ook de ruimte om alleen te kunnen zijn. Als
een tiener de mogelijkheid heeft zich even terug te trekken, zal dat het sociale contact
tussen de kinderen positief beïnvloeden. Immers: als ze niet steeds met de hele groep
hoeven te zijn, zijn ze eerder bereid om zich sociaal op te stellen als ze wél in de groep zijn. 


