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Week 5 van de vakantie

Beste ouders,
Een drukke week! Naar Ahoy Vakantieland, zwemmen, een

watersafari... De meeste activiteiten konden ondanks de warmte
gewoon doorgaan, al hebben we wel rustig aan gedaan. Hieronder een

impressie van deze fijne dagen.

De MegaBonzers hebben een fantastische
dag in Ahoy. Er is niet genoeg tijd om

alles te doen.

De tieners gaan op watersafari.
Jasmijn is een prima schipper, en de

Nieuwkoopse plassen zijn prachtig.

De hertjes hebben trek, maar
daar weten de Ienies en Mini's

wel raad mee maandag.



Op dierendag, dinsdag, wordt
er druk geknutseld op Mini.

Deze MegaBonzers
zoeken een dino-jong

in Jurassic Park.

Een dolfijn-banaan is
natuurlijk véél lekkerder dan

een gewone banaan!

Ondanks de warmte springen de
MiddenBonzers enthousiast op het
luchtkussen tijdens het beweegspektakel. 

En de tieners komen het water van de Loete
alleen uit om iets te eten of te drinken.



We bieden veel activiteiten aan, maar wat is het heerlijk als kinderen
spontaan een toneelstuk in elkaar zetten, lief en eerlijk de rollen

verdelen en de leiding op een mooie voorstelling trakteren.

Op het woensdag-programma stond het Steinse Groen, maar omdat daar niet
zoveel schaduw is, gaan de kinderen naar de Julianasluis.

Allemaal leuk en aardig, dat spelen,
maar lekker een Donald Duckje lezen in

de schaduw is óók vakantie.



Op ons plein staan een paar zwembadjes. De
Mini's zijn donderdagochtend naar een
speeltuin geweest en komen met bezwete
koppies terug. Even afkoelen maar dus.

De dappere MiddenBonz-bikkels
lopen naar de Julianasluis.

En hebben nog voldoende energie om
daar aan de kabelbaan te zwieren.

De accu opladen met
boterhammen en veel water.

Terug op de Bibele genieten van de koele airco-lucht en een sprookjes-luisterverhaal.



Het duurt even voor
alle tieners zijn

ingecheckt, maar
dan kunnen ze toch

echt op weg naar
Ahoy Vakantieland!

Donderdag gaat de MegaBonz naar de
natuurspeeltuin. Het is daar koel, er is
water, je kunt er uitstekend met modder
knoeien. Ze spelen úren.

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

We wensen u een gezellig weekend. 

Een waterijsje gaat er dan wel in.


