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Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,
We hebben met de noodopvang-kinderen een gezellige Kerstvakantie gehad,

en hopen dat uw feestdagen ook fijn waren. We wensen u een mooi 2022!

Weer open
Fijn dat alle kinderen vanaf maandag
10 januari weer mogen komen. We
rekenen op iedereen, maar horen het
natuurlijk graag als uw kind niet komt.

Morgen, vrijdag 7 januari, vindt 's
ochtends ict-onderhoud plaats. We zijn

dan enkele uren telefonisch en per e-
mail niet bereikbaar.

Bereikbaarheid

MegaBonz
Licht uit, spot aan! Vanaf donderdag 20 januari gaat Malika met een groep

MegaBonzers weer een spetterende theatervoorstelling maken. Zingt, danst of
acteert uw kind graag? Kom maar op! 

De lessen zijn altijd op donderdag in de Speelwinkel aan de Raam, en duren tot
ongeveer 17.15 uur. In maart of april is de uitvoering, hopelijk met publiek.
Volgende week donderdag mogen alle kinderen een keer meedoen met een

workshop theater, op de MegaBonz. Uw zoon of dochter kan zichzelf daarna
voor de repetities aanmelden bij Malika, maar u kunt ook een mailtje sturen om

uw kind op te geven. Daarna ontvangt u een mail met meer gedetailleerde
informatie. Er kunnen maximaal 15 kinderen deelnemen. 

Goochelaar Joost maakte
 er weer iets leuks van.

En wobbelyoga is ook altijd 
goed voor de slappe lach.

Een echt nieuwjaarshapje.



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

11 MEI: STUDIEDAG BIBELEBONZ
- GEEN OPVANG

DUIMEN MAAR: VRIJDAG 10
JUNI BIBELE-FEEST

24 JANUARI: START
AANMELDING

VOORJAARSVAKANTIE

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

Clubjes
Uw kind op een Bibele-dag naar
muziek of toneel? We brengen
kinderen natuurlijk graag naar een
clubje, maar dat kan alleen als dit in
de logistieke personeelspuzzel past.
Sowieso kan het pas na 16 uur, en
bovendien alleen als de club binnen
de singels is. Eerst overleggen met
de mentor van uw kind voor u
hem/haar aanmeldt dus.

Team
Op 30 december is Fenne geboren,
dochter van Monique, de teamleider
van de TienerBonz. Ze maken het
allebei goed!

Ophalen
Op het gevaar af in herhaling te vallen: zorg dat het bij het ophalen 's middags
geen gevaarlijke situatie wordt. Parkeer uw (bak)fiets dus elders. En: blijf aan

de Bibele-kant van de Groenendaal wachten op uw kind. Fietskoeriers en
andere fietsers houden helaas weinig rekening met de drukte en zouden

zomaar uw kind omver kunnen kegelen als dat naar de overkant van de straat
naar u toe rent.

Aloysius
Op de jaarkalender van de Aloysius

staat voor maandag 17 januari een
studiedag gepland. De maandag-

ouders ontvangen hierover
aanstaande maandag een mail. Als uw

kind geen vast contract voor de
maandag heeft, dan kan hij/zij helaas

niet de hele dag komen.


