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Beste ouder, 
 
Vraag niet wat Bibelebonz voor jou kan doen, vraag wat jij voor Bibelebonz kunt doen! 
Het bestuur van Bibelebonz zoekt een enthousiaste ouder, die zich wil inzetten voor Bibelebonz! Je 
levert een bijdrage aan het succes en de toekomst van de kinderopvang van jouw kind(eren). Vind je het 
leuk om gemiddeld acht keer per jaar mee te denken, en samen te werken met directie en 
oudercommissie, dan is dit mogelijk wat voor je. Je houdt je onder andere bezig met de veiligheid en 
kwaliteit van de opvang, marktontwikkelingen, financiële doelstellingen en huisvestiging. Het is een pré 
als je affiniteit hebt met het vacante taakgebied juridische zaken. Het bestuur vervult een 
toezichthoudende rol, en daarmee ben je samen met de andere bestuursleden eindverantwoordelijk 
voor de stichting. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met voorzitter Kitty Treffers of met 
directeuren Wies en Marijke via directie@bibelebonz.nl.  

Nieuws van het team 
De Kim's van de MegaBonz doen aan zwangerschapsverlof-stuivertje-wisselen: Kim Bouwman komt terug 
per 25 september, Kim van Eijck is op dinsdag 26 september voor het laatst op de groep. Alice neemt 
haar taken als teamleider over.  
 
OV Chipkaart  
De herfstvakantie komt er al weer bijna aan, en er staan weer gezellige uitstapjes met de trein op het 
programma. Enige tijd geleden hebben de ouders van kinderen uit groep 4 t/m 6 een mail ontvangen 
over de OV Chip kaart met Kids Vrij abonnement. Als uw kind een dergelijke kaart heeft, wilt u die dan 
meegeven als u in het programma ziet staan dat uw kind met de trein reist? 
 
Thema: Ik ben ik, jij bent jij en samen zijn we wij. 
Het nieuwe schooljaar is begonnen met veel nieuwe gezichten en gezichtjes. Met het thema voor de 
komende tijd, uitgewerkt in de inrichting en de activiteiten, geven we vorm aan de diversiteit en de 
saamhorigheid binnen Bibelebonz. 
 
Wie ben jij? 
En wie ben ik? 
 
Met een eigen, persoonlijke doos gaan kinderen zichzelf presenteren. Een variant op de welbekende 
Goudse gouden kistjes!  Voor ieder kind staat een doos klaar. Die mogen ze vullen met allerlei 
voorwerpen die laten zien wie zij zijn. Een foto van zichzelf of de familie, die mooie steen, dat glimmende 
papiertje, een gedichtje, als het maar kenmerkend is voor het kind. We vragen u om mee te helpen met 
het verzamelen van voorwerpen die in de doos mogen. Ook gaan de kinderen portretten van zichzelf 
maken, ook een prima manier om te laten zien wie je bent natuurlijk! 
Daarnaast komen op iedere groep 'complimenten takken'. Kinderen mogen een ander, óf zichzelf, een 
compliment geven.  
 
Extra opvang voorschools 
Van de mogelijkheid om uw kind een keertje extra te laten komen, wordt gretig gebruik gemaakt. In de 
meeste gevallen is het ook geen enkel probleem om een kind meer op de groep te hebben. Een 
uitzondering hierop vormt de voorschoolse opvang. We hebben niet altijd voldoende personeel om extra 
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kinderen weg te brengen, zeker als dat kind de enige is van een school/locatie. Daarom moet u extra 
voorschoolse opvang minimaal twee dagen tevoren aanvragen. Wij kunnen dan proberen meer 
personeel in te schakelen om aan uw wens te voldoen. 
 
TienerBonz 
Het lasergamen is een enorm succes, de kinderen zijn er heel enthousiast over! Na de herfstvakantie zijn 
de donderdag-kinderen aan de beurt: iedere week gaat een groep van 10 kinderen naar Monkeytown 
voor het lasergamen. Op dinsdag gaan 12 TienerBonzers naar de chocolade fabriek voor LEGO 
Mindstorms. Een coole workshop: met behulp van programmeerbare intelligente LEGO bouwstenen kan 
o.a. worden geprogrammeerd hoe een robot moet bewegen.  
 
Gevonden voorwerpen 
Kunt u die leuke trui van uw kind, die handige drinkbeker, die Frozen-broodtrommel niet meer vinden? 
De kans bestaat dat die in de gevonden voorwerpen-bak ligt. Grabbelt u er vooral eens in rond, want na 
de herfstvakantie legen we de bakken. 
 
Voor in uw agenda 
Enkele belangrijke data: 
 
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober: Herfstvakantie op Bibelebonz 
Donderdag 23 november:  Studiedag Bibelebonz. Geen voor- en naschoolse opvang, geen 

TSO op de Casimir. 
Woensdag 23 mei 2018: Studiedag Bibelebonz. Geen voor- en naschoolse opvang.  
Vrijdag 8 juni 2018:    Bibelefeest 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
   
 
 
 

 
Marijke Vianen en Wies van Sabben 
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