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Bibelebonzbericht 

Beste ouder, 
 
Team 
Alice is eind januari geopereerd. De operatie is goed verlopen, en zij kreeg het verheugende nieuws dat 
ze geen chemokuur, bestralingen of andere nabehandelingen hoeft te ondergaan. We hopen haar over 
een paar weken weer op Bibelebonz te hebben! 
 
Wij misten hem net zoveel als hij ons, en dus is het een win-win: pedagogisch medewerker Stef komt 
terug! Vanaf 2 april is Stef weer bij ons aan het werk.  
 
Jammer genoeg moeten we ook een man 'inleveren': Dennis, pedagogisch medewerker op de Mega, 
Tiener- en SportBonz slaat een ander loopbaan-pad in. Op donderdag 15 maart hebben de tieners een 
afscheidsfeestje met hem, vrijdag 23 maart is Dennis' laatste werkdag.  
 
Pedagogisch medewerker Jessica Zuidam start bij ons. Zij gaat op alle dagen, behalve woensdag, werken, 
voornamelijk op de MegaBonz. Zij heeft de opleiding Sport & Beweging gevolgd.  
 
Het Randstedelijk Zanginstituut 
We zijn erg blij dat we erin geslaagd zijn de ruimte van het Randstedelijk Zanginstituut, op de eerste 
verdieping, te kopen. De IenieMiniBonzers speelden er al op dinsdag en donderdag, maar nu kunnen we 
dit lokaal helemaal in gebruik nemen. In de zomervakantie wordt het opgeknapt, en het blijft het 
thuishonk van de IenieMiniBonz.  
 
Factuur over januari 
Bij het merendeel van de ouders ging het goed, maar helaas werd bij sommige ouders het opvangbedrag 
over januari niet op de gebruikelijke datum via de automatische incasso afgeschreven. De kinderziektes 
van ons nieuwe administratieve systeem, helaas. Er is met man en macht gewerkt om het in orde te 
maken en we hebben er alle vertrouwen in dat het in februari wel in één keer goed gaat. 
 
Vrijdag 9 maart: Barbie-dag 
Vrijdag 9 maart mogen de Barbiefans van de Mini- en MiddenBonz lekker los gaan. Er mogen Barbies 
mee naar de Bibele, we gaan ze leuk aankleden, met een prijsje voor de allermooiste Barbie. En 
natuurlijk kijken we een leuke Barbiefilm! 
 
Vrijdag 16 maart: Pannenkoekendag! 
De vrijdagkinderen boffen maar: 16 maart doen we weer mee met de nationale pannenkoekendag. De  
vrijdagkinderen mogen twee gasten uitnodigen om mee komen smullen! Zij ontvangen een uitnodiging 
om aan opa, oma, de buurvrouw, een oom of tante, of natuurlijk aan u  te geven. 
 
MiniBonz 
In de eerste week van april hebben we op de MiniBonz de Kinderboekenweek. Er zijn allemaal mooie 
prentenboeken aangeschaft en er komen opa's en oma's om gezellig voor te lezen. Ook gaan we met de 
kinderen naar de bibliotheek. 
 
MiddenBonz 
'Wat kun jij dat goed!' 'Jij bent echt een lieverd!' 'Wat zit jouw haar leuk!' In de week van 5-9 maart is het 
complimentenweek op de MiddenBonz. We praten over het geven én ontvangen van complimentjes, 
doen het complimentenspel en delen natuurlijk heel veel (maar alleen gemeende!) complimenten uit. 
  



MegaBonz  
De ouders van de kinderen uit groep 5 hebben een uitnodiging ontvangen voor een 10-minutengesprek. 
U kunt reageren tot en met 22 februari. 
In de week van 12 tot 16 maart is het week van het geld op de MegaBonz. Pedagogisch medewerker 
Kevin heeft voor allerlei financiële activiteiten gezorgd. Wees dus niet verbaasd als uw MegaBonzer 
onderhandelingen over verhoging van het zakgeld start... 
In april en mei krijgt een groep kinderen in de Speelwinkel les in verschillende tekentechnieken. De 
pedagogisch medewerkers vragen de kinderen wie wil deelnemen. Om te zorgen dat alle kinderen de 
kans krijgen aan een extra activiteit mee te doen, hebben de kinderen die niet aan de voorstelling 
hebben meegedaan, voorrang.  
 
Op 6 februari was de voorstelling De Sterrenkijker.  
De ouders zaten glimmend van trots naar hun zingende en 
dansende kinderen te kijken.  

 
TienerBonz 
Maart is de maand van het geld op de TienerBonz. OC-lid en Bibele-vader Gustaaf Bloemers komt over 
zijn werk vertellen, er komt een quiz over de kosten van een smartphone, de kinderen ontwerpen een 
munt, en nog veel meer. Een monetaire maand dus! 
  
Voor in uw agenda 
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart:  Voorjaarsvakantie. 
Maandag 12 maart:  Start aanmelding meivakantie 
Zondag 25 maart:  Sluiting aanmelding meivakantie 
Vrijdag 27 april:  Koningsdag – Bibelebonz gesloten 
Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei:   Meivakantie 
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 
Directie BSO Bibelebonz 


