
 
                                                                                           Oktober 2020 

 

 
 

Bibelebonzbericht 
Beste ouders, 
 
We hebben een gezellige herfstvakantie beleefd met de kinderen. U hebt inmiddels een fotoverslag 
van de vakantie ontvangen. En nu óp naar de Kerstvakantie; altijd de sfeervolste vakantie van het 
jaar. Over minder dan twee weken ontvangt u het aanmeldingsformulier. 
 
Veiligheid bij het ophalen 
Zoals we u vorige week al meldden, hebben we contact opgenomen met de gemeente over de 
verkeerssituatie in de Lange Groenendaal. Helaas ziet de gemeente geen noodzaak om de 
verkeersveiligheid samen met ons te verbeteren.  
Wij blijven een extra collega inzetten om de kinderen persoonlijk bij de ouder in de rij te brengen. 
Ook zetten we vanaf deze week verlichte pionnen neer om fietsers extra te attenderen op de 
kinderen en de rij wachtende ouders. Als u nou aan de Bibele-kant van de rij blijft terwijl u op uw 
kind wacht, dan zorgen we samen voor een veilig ophaalmoment. 
 
Extra dagen of ruildagen 
Tot nu toe valt het gelukkig erg mee met medewerkers die in quarantaine moeten, en kunnen we 
normaal opvang bieden aan de kinderen. Maar zoals u begrijpt, is dat een situatie die ieder moment 
kan veranderen. Daarom kunnen we nog steeds niet ver vooruit ruildagen of extra opvangdagen 
toezeggen. U hoort dat pas een dag tevoren. En als uw kind op die extra dag een clubje heeft, dan 
brengen/halen we alleen als er al kinderen op dat moment weggebracht/opgehaald worden.  
 

Kinderopvangtoeslag - app 
Hebt u de app voor het doorgeven van een wijziging voor de kinderopvangtoeslag al gedownload? U 
krijgt een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met daarbij de vraag deze aan te 
passen. U kunt denken aan gegevens als verandering in aantal opvanguren of stijging of daling van 
uw inkomen. Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf 
kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. Ook zorgt u hiermee dat u niet minder 
kinderopvangtoeslag ontvangt dan waar u recht op hebt. U kunt de app downloaden uit de App Store 
of van Google Play. 

 
Telefonische interviews 
Een twaalftal ouders was zo vriendelijk mee te werken aan een telefonisch interview over onder 
andere de communicatie in tijden van Corona. Zij hadden waardevolle suggesties, die we deels direct 
opgepakt hebben. Omdat u nu niet meer op de groepen komt, is de behoefte aan (beeld)informatie 
over de opvangmiddag groter dan voorheen, al hangt die behoefte natuurlijk ook samen met hoeveel 
een kind zelf vertelt over de middag. De ouders die het als antwoord op de vraag ‘Hoe was het 
vanmiddag?’ met ‘Leuk’ moeten doen, willen meer van ons weten dan de ouders van het kind dat 
zegt ‘Nou, ik heb eerst… en toen ging ik… en daarna…. en toen kwam jij mij halen.’ 
Om vooral die eerste categorie ouders tegemoet te komen, hebben we nu al twee keer een 
nieuwsbrief met foto’s gestuurd, en u kunt er binnenkort weer een verwachten. Daarnaast hebben 
we in de herfstvakantie foto’s van de activiteiten buiten opgehangen. Sommige ouders zouden een 
persoonlijk verslag over het verloop van de middag ook fijn vinden. We zijn aan het onderzoeken hoe 
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we dat vorm kunnen geven. Telefonische 10-minutengesprekken, ook een wens van enkele ouders, 
vinden deze week plaats. 
Het ophalen op de huidige manier vinden bijna alle ouders prima, al werden de drukte en het daarbij 
niet respecteren van de 1,5 meter afstand wel vaak als minpunten genoemd. 
Als laatste hebben we gevraagd hoe het zomer-vakantieprogramma (zonder uitstapjes met het OV) 
ervaren is, en daar was men het unaniem over eens: het was een prima vakantieprogramma! 
 

Fiets veilig! 
Het wordt alweer vroeg donker. Safety first: check de verlichting op de fiets van uw kind, én druk uw 
zoon of dochter op het hart de lampjes aan te zetten als hij/zij naar huis fietst. 
 

Vakantiedagen-tegoed 
Over enkele weken ontvangt u het aanmeldingsformulier voor de Kerstvakantie. Alle dagen van die 
vakantie vallen in 2020, wat betekent dat alle dagen dat uw kind komt, van het tegoed van dit jaar 
afgeboekt worden. Als u niet meer weet hoeveel dagen u nog hebt: mail gerust naar 
info@bibelebonz.nl. We zoeken het graag voor u op. Komt u dagen te kort, dan kan uw kind wel 
gewoon komen, maar ontvangt u een aanvullende factuur. 

 
Team 

  
Daarnaast zijn er behoorlijk wat ringen omgeschoven de afgelopen tijd. In september trouwde 
collega Irene met haar Jan, en in oktober gaven maar liefst twee collega’s het ja-woord: Thijs aan 
Thirza en Nikki aan Jurriaan. En bij Kim is het al helemáál feest. Zij is in oktober met Dennis een 
geregistreerd partnerschap aangegaan en in maart verwachten zij een baby!  
 

Voor in uw agenda 
Maandag 9 november:    Start aanmelding kerstvakantie 
Zondag 22 november:    Aanmelding kerstvakantie sluit 
Maandag 14 december:   Programma kerstvakantie bekend 
Maandag 21 december - vrijdag 1 januari: Kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

Marijke Vianen en Wies van Sabben  
Directie BSO Bibelebonz 

Begin oktober is Dylan bij ons 
gestart. Hij heeft jarenlange 
ervaring als pedagogisch 
medewerker. Dylan werkt op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag, voornamelijk op de 
MiddenBonz en doet ook de TSO 
op de Casimir. 

En we hebben er nog een 
mannelijke collega bij: Sietse 
werkt sinds half oktober op de 
MegaBonz op maandag, dinsdag 
en donderdag. Hij heeft de 
opleiding Sport&Bewegen 
gedaan. Ook Sietse werkt op de 
TSO.  
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