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Bibelebonzbericht 
Beste ouders, 
 
Over enkele weken is het Kerstvakantie. Daar gaan we knusse dagen van maken met de kinderen! De 
aanmelding sluit aanstaande zondag.  
Hieronder vindt u enkele belangrijke mededelingen. 
 

Veiligheid bij het ophalen 
Het ophalen verloopt gelukkig zonder incidenten. De inzet van een extra Bibele-medewerker zorgt 
voor meer rust en overzicht, dus daar gaan we voorlopig mee door. Ook de verlichte pionnen werken 
goed. Er komen binnenkort hekken en borden om fietsers/scooterrijders af te laten stappen. De 
gemeente zorgt voor de vergunning. Als u nou blijft denken aan het afstand houden terwijl u op uw 
kind wacht, dan zorgen we met z’n allen voor een verkeers- én Corona-veilig ophaalmoment. 
 

Extra dagen of ruildagen 
Helaas kunnen we u nog steeds niet ver vooruit een ruildag of extra dag 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 op dat moment al kinderen weggebracht/opgehaald worden.  
 

Doorschuiven 
Na de Kerstvakantie zetten verschillende kinderen een volgende stap in hun Bibele-leven, dan 
schuiven zij namelijk door naar een volgende Bonz. De pedagogisch medewerkers informeren de 
ouders van wie het kind van de IenieMini- naar de MiniBonz gaat.  
De ouders van wie het kind doorschuift naar Midden-, Mega- of TienerBonz, ontvangen hierover 
volgende week een mail, waarbij een informatiebrief over de nieuwe Bonz zit. In de week van 7 
december gaan de kinderen die doorschuiven een keer wennen op hun nieuwe Bonz. In de 
Kerstvakantie doen zij nog met hun oude Bonz mee.  
 
Het gaat om de volgende kinderen: 

 Van Mini- naar MiddenBonz: de kinderen van groep 2 Casimir die nog niet op Midden zaten. 

 Van Midden- naar MegaBonz: beide groepen 3 van de Casimir. 

 Van Mega- naar TienerBonz: beide groepen 6 van de Casimir. 

 
Wanted: Medewerker financiële administratie  
In de loop van 2021 gaat Riek Vrolijk, ons opperhoofd financiën, met pensioen. We zijn op zoek naar 
een net zo’n fijne collega. Kent u iemand voor wie deze functie interessant is? Stuurt u dan vooral de 
link door: https://bibelebonz.nl/assets/foto/2020-Vacature-financieel-medewerker.pdf 
 

Webinar  
Ouders hebben veel vragen rondom de online wereld van hun kinderen. Daarom organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hollands Midden in samenwerking met een mediacoach van de 
bibliotheek de Groene Venen twee Webinars ‘Kind en Media’.  Eén Webinar voor ouders van 
kinderen van 4-8 jaar en één Webinar voor ouders van kinderen van 9-12 jaar. In de bijlage vindt u 
meer informatie. 

https://bibelebonz.nl/assets/foto/2020-Vacature-financieel-medewerker.pdf


 

 
Sinterklaasje bonne, bonne, bonne 
Wat heerlijk dat Sinterklaas weer in het land is! Natuurlijk zijn we daar op Bibelebonz ook mee bezig. 
We kijken op Mini- en MiddenBonz dagelijks het Sinterklaasjournaal, en de inrichting is ook gezellig 
Sinterklazig. De kinderen bakken pepernoten en ander Sint-lekkers, en ook de knutselwerkjes zijn in 5 
december-sfeer. De Goedheiligman komt niet langs, maar laat zijn Pieten wel op iedere Bonz een 
mand cadeautjes brengen.  
De MiniBonzers en de jongste MiddenBonzers gaan met Eva zingen en swingen in Sint-sfeer. Daarna 
is er op de eigen Bonz tijd voor wat lekkers en de cadeautjes. De grote MiddenBonzers doen een  
Sintspel met cadeautjes en natuurlijk wat te snoepen. De kinderen van de MegaBonz gaan via een 
speurtocht op zoek naar de cadeautjes.  Op de TienerBonz spelen de kinderen op dinsdag 1 en 
donderdag 3 december weer het grote Sinterklaasspel. Op tafel een stapel cadeautjes, waar ze –
behoorlijk fanatiek!- om dobbelen. Lachen, gieren, brullen en ieder kind gaat natuurlijk met een 
cadeautje naar huis. En nu we het toch over het naar huis gaan hebben: we hebben gezien dat nog 
niet alle tieners goede verlichting op hun fiets hebben. Controleert u dat nog even? 
 

MegaBonz 
De MegaBonzers doen mee met de kerstkaartenactie van de Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen (ANBO).  De kinderen maken een mooi versierde kerstkaart voor een oudere. We sturen de 
stapel naar ANBO, die zorgt dat ze bij eenzame ouderen terecht komen. 
 

Team 
  
 
 
 
 
 

  

Voor in uw agenda 
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 november is Faye bij ons gestart. Zij is afgestudeerd 
aan de Utrechtse Dansacademie, dus zij zal op dinsdag en 
donderdag veel met de kinderen gaan swingen! Faye werkt 
op de MiddenBonz. 


