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Bent u weer op de hoogte

Beste ouders,
Het einde van het jaar nadert, de Bibele ziet er weer warm en gezellig uit.

We wensen u een fijne vakantie en natuurlijk een prachtig 2023!

Studiedagen van school
Op studiedagen van school kunnen

alleen de vaste kinderen van die dag
komen. De betreffende ouders

ontvangen ongeveer een maand
tevoren een aanmeldingsformulier. Als

uw kind geen contract voor die dag
heeft, dan kan hij/zij dus niet komen.

Plein 2.0
Ons plein is vorige week flink
onderhanden genomen. Een voetjes-
vriendelijke ondergrond onder de
watergoot, wat nieuwe bomen en -op
veler kinderverzoek- een
tafeltennistafel. Kom maar op met
die batjes!

Vakantietegoed
1 Januari starten we weer met het nieuwe vakantietegoed. Het aantal
vakantiedagen is gekoppeld aan het aantal dagen dat uw kind tijdens

schoolweken bij ons komt. Heeft uw kind een contract voor 1 dag, dan hebt u
recht op 10 dagen vakantieopvang per kalenderjaar. Komt uw kind twee dagen,
dan zijn dat er 20, et cetera. U kunt maximaal de helft van het vakantietegoed

gebruiken voor extra, niet-structurele opvang tijdens schoolweken en voor
opvang tijdens studiedagen van school.

Afmelden
Op het lijstje met goede voornemens:
uw kind afmelden als het niet bij ons
komt. Ziek, bij een vriendje spelen...
Mail of bel ons even, zodat we niet op
zoek hoeven naar uw zoon of dochter.
De groep staat soms wel een half uur
te wachten voor bekend is waar alle
niet-afgemelde kinderen zijn.

 De thermostaat
Ook wij zien ons geconfronteerd met

een hoge energierekening, dus ook
wij zetten de verwarming wat lager.
Geeft u uw kind een warm vest mee,

en dikke sokken? Op de Mini- en
MiddenBonz doen kinderen hun

schoenen vaak uit, en zo houden we
alle teentjes warm.



Kinderopvangtoeslag
Vers van de pers: Het kabinet heeft vandaag besloten om de maximum uurprijs

voor kinderopvangkosten verder te verhogen. De maximum uurprijs stijgt
volgend jaar met een extra 0.94% voor alle vormen van kinderopvang. Daardoor

krijgen ouders een hogere vergoeding via de kinderopvangtoeslag, wegens de
hoge inflatie in 2022. Voor de buitenschoolse opvang stijgt de maximum

uurprijs met 6,54% naar € 7,79. 
 

Het ministerie van SZW bekijkt samen met Toeslagen per wanneer deze extra
verhoging voor 2023, met terugwerkende kracht, doorgevoerd kan worden.

Ouders ontvangen daarna bij de eerstvolgende betaling een nabetaling over de
eerder overgemaakte toeslagen in 2023. Het uitgekeerde bedrag ligt die maand

eenmalig hoger dan in de maanden erna. 
Meer lezen? Klik op deze link.

Pedagogisch beleid
Hierna vindt u meer informatie over onze laatste inspiratiebron: Thomas Gordon,

die ons vooral handvatten geeft over het communiceren met kinderen.

Save the date!
De Oudercommissie van Bibelebonz nodigt
u van harte uit voor een ouderavond op
donderdag 2 februari. Voor ouders van 4-8
jarige kinderen is er een lezing met als
onderwerp 'Hoe vergroot ik het
zelfvertrouwen van mijn kind?'. Daarnaast
verzorgt Bauke Borsboom, auteur van het
boek 'ik ben 9', een interactieve
bijeenkomst over 'Achter het gedrag van
een kind kijken'. 
In januari ontvangt u een uitnodiging. 

Inspiratiebron: Gordon
Thomas Gordon (1918 – 2002) was een Amerikaans klinisch psycholoog. Met zijn

communicatiemethode introduceerde hij begrippen als ‘actief luisteren’, ‘ik-
boodschappen’, en een overlegmethode voor conflicten zonder verliezers. Hij
was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor

relaties. Hij werd wereldberoemd met zijn boek "Luisteren naar kinderen".

PROGRAMMA KERSTVAKANTIE:
MAANDAG 19 DECEMBER

STUDIEDAG BIBELE:
WOENSDAG 10 MEI

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

OUDERAVOND: 
DONDERDAG 2 FEBRUARI

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/13/vergoeding-kinderopvang-voor-2023-extra-verhoogd


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

Kerngedachte: elke kind heeft andere behoeften

In de Bibele-praktijk

De kenmerken van de Gordon - methode zijn: 
Zó luisteren dat kinderen zich begrepen voelen. 

Zó praten dat kinderen je ook begrijpen 
Zó conflicten oplossen dat niemand verliest

Zó afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt
 

Door consequent te communiceren volgens de Gordon-methode, krijgen
kinderen belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden mee. Zij leren hun

grenzen op een goede manier aan te geven, zijn zich bewust van de behoeften
van anderen en leren hun verantwoordelijkheid te nemen en eigen oplossingen te

vinden. Hun zelfbeeld groeit.

Uitgangspunten

Wanneer een kind een probleem heeft, stimuleert de leiding het om zelf op zoek
te gaan naar een oplossing. Als een kind zegt: 'Het papier is op', dan vragen we:

'En nu, wat kun je doen?' Zo leren kinderen oplossingsgericht na te denken en op
die manier wordt de zelfstandigheid vergroot. 

 
De leiding gebruikt geen JIJ, maar IK taal. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je huilt, kun je
me vertellen wat er aan de hand is?”, in plaats van, “Oh je bent zeker verdrietig
omdat je vriendje er vanmiddag niet is”. We communiceren zonder oordeel en

zonder in te vullen voor een ander. Daarnaast gebruiken we ook IK-taal om aan
te geven dat we iets wel of niet prettig vinden. ‘Ik vind het niet fijn als je je jas op

de grond gooit, zo wordt hij vies en de afspraak is dat we de jas aan de kapstok
hangen. Hang hem maar even op.’ Door op deze manier te communiceren is er
ruimte voor de ander om een andere mening te hebben, los van dat bepaalde

afspraken natuurlijk vast staan. 
 

Hebben twee kinderen een conflict, dan stellen we niet alleen de vraag 'Wat is er
gebeurd?', maar ook 'Wat deed dat met jou?' Kinderen moeten er samen

uitkomen, met een oplossing die voor beide partijen goed voelt. We vragen ‘Hoe
zouden we dit kunnen oplossen?’. Ze komen dan zelf al vaak met de oplossing en

anders helpen wij ze op weg. Willen ze bijvoorbeeld allebei met hetzelfde
speelgoed spelen, dan leggen we uit dat het speelgoed voor iedereen is en dat ze

er ook om beurten mee kunnen spelen. Soms helpt het een timer te gebruiken.
Tot slot checken we bij alle kinderen; is het zo opgelost voor jou? Soms komt er

hierdoor nog een aanvulling op de oplossing.


