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Het laatste nieuws van de Bonzen

CORONA
MAATREGELEN

COMPENSATIE
OPVANG

TIENERBONZ

I N  D I T  N U M M E R  O . A .

Beste ouders,
Wat een gezelligheid weer op alle Bonzen! Heerlijk om

alle boefjes weer in huis te hebben. Ook het ophalen
verloopt soepel. Wij zijn tevreden, hopelijk u ook!

Maatregelen

In schoolweken houden we per Bonz de scholen zo veel mogelijk
gescheiden, maar er zijn geen klassen-bubbels. 
We gaan veel naar buiten met groepen kinderen. 
We ventileren de ruimtes continu.
We wassen onze handen vaak. 
We houden afstand van de kinderen.
Als uw kind klachten heeft, dan kan hij/zij niet komen, tenzij uw kind recent
negatief is getest.  

 Aan de Corona-maatregelen verandert ook de komende tijd niets. Op een rijtje:

SportBonz
Tot de zomervakantie sporten we op dinsdag

van 15.30-16.30 uur met een groep Casimir-
MegaBonzers en op donderdag met een groep
van de Aloysius. We sporten, tenzij het slecht

weer is, buiten. Pas na de zomervakantie
starten we de 'echte' SportBonz weer op.

MiniBonz
We gaan vrijwel iedere middag even op stap
met een groepje MiniBonzers. Naar een
speeltuin, of het park... 
We zijn dan pas tegen 17 uur terug. Als u uw
kind vroeg wilt ophalen, laat u dan weten dat
hij/zij op Bibelebonz moet blijven?

Die coole TienerBonzers vinden het ook fijn dat ze weer onder elkaar zijn, zonder dat jonge
grut. Ze sporten, chillen, doen spelletjes en er wordt heel veel gekletst. Aan het einde van het

schooljaar gaan ze weer met de leiding BBQ-en, de uitnodiging volgt.

TienerBonz



Met vriendelijke groet,

Malika Vermeij start deze
week. Voor sommigen van u
een bekende naam, want zij
heeft bij ons enkele
geweldige theater
voorstellingen gemaakt.
Malika gaat veel theater
activiteiten met de kinderen
doen. Op vrijdag werkt zij op
de MiniBonz.

Team

Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz

Het is natuurlijk nog niet bekend of alle attracties in juli/augustus weer open zijn,
maar we gaan sowieso minder met het openbaar vervoer reizen dan voorgaande
jaren. Er komt een extra bakfiets, zodat we wel met groepjes MiniBonzers wat
verder weg kunnen. Kinderen vanaf groep 5 maken uitstapjes op de fiets. En

natuurlijk organiseren we leuke activiteiten op Bibelebonz!

Zomervakantie

Compensatie door
Bibelebonz
Ouders die geen gebruik hebben gemaakt
van noodopvang, krijgen van ons het verschil
tussen het uurtarief dat de Belastingdienst
hanteert en ons uurtarief terug. Dat komt
neer op €0,92 per uur per kind. Wij maken
dit bedrag deze week over.

7 JUNI: START
AANMELDING

ZOMERVAKANTIE

12 JULI: PROGRAMMA
ZOMERVAKANTIE

BEKEND

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

 20 JUNI: AANMELDING
ZOMERVAKANTIE SLUIT

Compensatie door Belastingdienst
De overheid vergoedt de eigen bijdrage. De hoogte van de vergoeding hangt af van het
aantal kinderen, het aantal opvanguren en uw verzamelinkomen. De overheid vergoedt
van uw eigen bijdrage het deel tot en met het maximum uurtarief. Rond 28 mei stort de

SVB het geld op uw rekening. 

Omdat de factuur vergoed wordt, bouwt
u in de periode 1 januari-18 april geen
vakantietegoed op. Wij boeken bij alle

kinderen per opvangdag 3 vakantiedagen
van het 2021-tegoed af.

Afboeken
vakantietegoed


