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Beste ouder, 
 
Bibelebonz Binnenstebuiten  
Dinsdag 31 januari was de langverwachte jaarlijkse ouderavond. Wies van Sabben heette de veertig 
aanwezige ouders een warm welkom in de totaal vernieuwde Bibelebonz. Namens de oudercommissie 
lichtte Yvette van Gastel het thema van de avond toe: 'Bibelebonz Binnenstebuiten'.  
Daarna werden in twee rondes de thema’s pedagogisch beleid, sporten op Bibelebonz en het 
vakantieprogramma enthousiast toegelicht door medewerkers. Carmen en Simone vertelden hoe zij 
steeds weer vol overgave een leuk vakantieprogramma in elkaar draaien en wat er allemaal bij een 
goede planning komt kijken.  
Yvonne en Lies lichtten het pedagogisch beleid toe. Voor deze workshop was veel animo. Iedere ouder 
kreeg het pedagogische beleidsplan en het pedagogisch werkplan mee.  (Voor de afwezigen, u kunt het 
document ook vinden onder: http://www.bibelebonz.nl/assets/foto/2016-Pedagogisch-beleidsplan.pdf).  
Sportmannen Thijs, Kevin en Jeroen toonden met foto’s, films én een heuse sportquiz hoe bij de 
verschillende Bonzen gesport wordt.  
De avond werd beëindigd met een borrel en werd door ouders met de medewerkers bijgepraat. Een 
geslaagde avond! Dank voor de inzet en aanwezigheid. 
  
De oudercommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TSO 
Zoals u wellicht bekend is, voeren onze pedagogisch medewerkers de tussenschoolse opvang op de 
Casimir uit. De administratie rondom de TSO ligt echter bij de Casimir. Dat betekent dat u het 
overblijfcontract, strippenkaart en dergelijke op school moet regelen. Afmeldingen voor de TSO kunt u 
doorgeven via tso@casimirschool.nl.  
 
Gedichtenweek op Bibelebonz  
Wat een poëtisch talent hebben we op Bibelebonz! Tijdens de gedichtenweek in januari is er enthousiast 
gewerkt aan prachtige gedichten. Die werden vervolgens op mooi papier overgeschreven, om het 
helemaal echt te maken. Dichteres Wanda Micke heeft de TienerBonzers ook van alles geleerd over 
gedichten.  
 
Nieuws van de Mini- en MiddenBonz 
Op maandag en donderdag gaat een telkens wisselende groep Mini- en MiddenBonz kinderen lekker 
sporten in de gymzaal van de Herpstraat. Rond de klok van 17.15 uur is de groep weer terug bij 
Bibelebonz. 
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Nieuws van de MegaBonz 
Iedere eerste week van de maand is de MegaBonz een computervrije zone. We doen spelletjes en bieden 
allerlei leuke activiteiten aan, maar alle schermen blijven op zwart.  
Begin dit jaar zijn we gestart met een actieve kinderparticipatie. Zo worden de kinderen nog meer bij de 
dagindeling en activiteiten betrokken. Er is een Kinderraad samengesteld, die bestaat uit 10 jongens en 
meisjes van verschillende MegaBonz leeftijden. De kinderen mogen meedenken over bijvoorbeeld de 
regels en afspraken, en de activiteiten in schoolweken en in de vakantie. Twee keer in de maand op 
donderdag gaat pedagogisch medewerker Sharmila met de kinderen om tafel. Alle kinderen uit de 
Kinderraad hebben een stukje over zichzelf geschreven. Binnenkort is dit terug te vinden op een wand op 
de MegaBonz. Ook komt er een ideeënbusje, en gaan we alle kinderen uitnodigen hun geweldige 
plannen met ons te delen. 
 
Pannenkoekendag! 
De vrijdagkinderen boffen maar: op vrijdag 24 maart is het Nationale Pannenkoekdag. Daar doet 
Bibelebonz natuurlijk aan mee! We werken momenteel een smakelijk programma uit, de vrijdagkinderen 
mogen twee mensen uitnodigen om lekker mee te komen eten. 
 
Jaaroverzicht 
Half februari hebt u per post het jaaroverzicht over 2016 ontvangen, voor uw belastingaangifte. De 
gegevens zijn ook naar de Belastingdienst verstuurd. 
 
Voor in uw agenda 
Enkele belangrijke data in de tweede helft van het schooljaar: 
 
Maandag 13 maart:    Start aanmelding meivakantie 
Vrijdag 24 maart:   Nationale Pannenkoekdag 
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: Meivakantie op Bibelebonz 
Dinsdag 16 t/m vrijdag 19 mei:   Avondvierdaagse maaltijdservice 
Vrijdag 9 juni:     Bibelefeest 
Vrijdag 30 juni:  Studiedag Bibelebonz. Geen voor- en naschoolse opvang, geen 

TSO op de Casimir. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
   
 
 
 

 
Marijke Vianen en Wies van Sabben 
Directie BSO Bibelebonz 


