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Bent u weer op de hoogte

Beste ouders,
Alle Bonzen draaien gezellig. IenieMini's wennen aan het school/Bibele ritme, coole

TienerBonzers chillen en voetballen, de muziek- en theaterkinderen zingen en spelen
de sterren van de hemel, SportBonzers werken zich in het zweet. 

Nu is het bijna herfstvakantie. Lekker even uitrusten&opladen.

Styling
U hebt het misschien al gezien: het
trappenhuis heeft een opfrisbeurt
gehad. De foto's zijn gemaakt door Leen
van Put en Karin Vlugter. Het thema van
de inrichting op de Bonzen is natuurlijk
herfst. Kom maar op met die padden-
stoelen, pompoenen en eekhoorntjes! 

Dat was leuk!
Wat hebben we vrijdag 16 september een

geweldige avond gehad. De Ouder-
commissie had het hele team uitgenodigd

voor een feest ter ere van de dag van de
pedagogisch medewerker. Een heerlijk

tapas-buffet, een hilarische pubquiz en
een swingende DJ. Veel dank!

Foto's
De woensdagkinderen boften: lekker
even naar de kermis. En oh, wat is de
herfst toch een fijn seizoen. Op weg
van school naar de Bibele zoeken de
kinderen beukennootjes en kastanjes
en maken daar een prachtig
herfstkunstwerk mee.

Team
De pedagogisch medewerkers hebben

vorige week allemaal een EHBO-training
gevolgd. Zijn ze weer goed voorbereid op

alles! Dank aan de leerkrachten van de
Herpstraat voor het regelen van de TSO.

We hebben nog twee extra stagiaires:
Fabricia (opleiding Dienstverlening) op

Midden en Naomi (opleiding Ecologische
pedagogiek) op Mini.

Reservekleding
Er gaat uiteraard wel eens iets mis:
een omgevallen beker, een
plasongelukje. We trekken een kind
dan natuurlijk droge kleren aan. Helaas
komt die kleding niet altijd terug. Hebt
u nog kleding in kleutermaten liggen?
Daar zijn wij erg blij mee!



24-28 OKT: HERFSTVAKANTIE

21 NOV: START AANMELDING
KERSTVAKANTIE 

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

4 DEC: AANMELDING
KERSTVAKANTIE SLUIT

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

Inspiratiebron: Korczak
Vanaf deze editie van het Bibelebonzbericht zullen we iedere keer een onderdeel

van ons pedagogisch beleid toelichten. Vandaag: Janusz Korczak.
Korczak (1878-1942) was een Poolse kinderarts en pedagoog. Zijn pedagogische

ideeën zijn nog steeds springlevend, ook wij werken volgens zijn uitgangspunten. 
  Eén van Korczaks belangrijkste pedagogische principes is dat kinderen volwaardige
mensen zijn, geen onaffe mensen die niet meetellen en een heleboel dingen nog niet
kunnen. Volwassenen moeten kinderen de ruimte geven om hun problemen zelf op
te lossen. Belangrijk is een gelijkwaardige relatie tussen volwassenen en kinderen.

Kinderen voorschrijven wat ze moeten doen, doet hen onrecht aan en werkt storend
gedrag in de hand.

Kerngedachte: Neem
 kinderen serieus

             Korczaks drie rechten van het kind vormen de kern van zijn visie. 
Kinderen hebben recht om te zijn zoals ze zijn. Probeer niet van een kind iets te

maken dat het niet is. Laat kinderen zelf dingen ervaren en beleven, hun eigen spel
kiezen, geef ze tijd om hun eigen (leer)tempo te volgen. 

Kinderen hebben recht op de dag van vandaag. De kindertijd is meer dan een
voorbereiding op het volwassen leven. Kinderen moeten niet alleen leren voor later,

het is ook de bedoeling dat ze zich nú goed voelen, plezier maken en hun leven
kunnen leiden als waardevolle mensen. 

Kinderen hebben recht op hun eigen fouten. Als het kind speelt, ontdekt en leeft,
horen daar de nodige bulten en blauwe plekken bij. Door onze angsten belemmeren

we kinderen om zelf gevaren te leren inschatten, terwijl ze dat wel kunnen.

Korczak in de praktijk
Een kind mag bij Bibelebonz zelf kiezen waarmee en met wie het speelt. We

stimuleren kinderen wel om nieuwe activiteiten uit te proberen, maar uiteindelijk
maakt het kind een eigen keuze. We gaan mee in hun spontane ideeën voor

bijvoorbeeld een kookactiviteit of hun voorstellen om de Bibele nog leuker te maken.
We geven ze taakjes, zodat hun zelfstandigheid ontwikkeld wordt. Omdat wij de

kinderen met respect en met aandacht voor hun behoeften tegemoet treden, weten
zij dat wij ze serieus nemen. We sluiten aan bij hun leefwereld en luisteren echt.
Potentieel spannende gebeurtenissen gaan wij niet uit de weg: al op de MiniBonz
maken we in vakanties uitstapjes met de trein en we gaan zwemmen met de grote

kinderen. Zo stellen we kinderen gecontroleerd bloot aan uitdagingen.

Rechten van het kind


