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Bibelebonzbericht 

Beste ouders, 
 
De wereld ziet er heel anders uit dan begin deze week… We hopen dat u alles goed hebt kunnen 
regelen met thuis en werk, en volgende week kunt genieten van fijne feestdagen.  
Hieronder vindt u enkele belangrijke mededelingen over de komende tijd. 
 

Kerstvakantie 
In de kerstvakantie bieden wij noodopvang. Daar zijn verschillende kinderen voor aangemeld. Het 
programma (alleen de samenvatting)  kunt u via deze link downloaden: 
https://bibelebonz.nl/assets/foto/2020-Kerstvakantie-programma-noodopvang-in-schema.pdf 
 
Een paar spelregels in de kerstvakantie:  

 We openen iedere dag om 07.30 uur. Als u uw kind om 7 uur zou willen brengen, neemt u 
dan voor vrijdag 18 december 12 uur contact op met de administratie via info@bibelebonz.nl 

 We sluiten op donderdag 24 en donderdag 31 december om 17.00 uur. De andere dagen zijn 
we geopend tot 18.30 uur.  

 De opvang is voor alle kinderen alle dagen op de Lange Groenendaal. 

 U moet uw kind iedere dag een lunchpakket meegeven, behalve op donderdag 24 december. 
In dat lunchpakket hoeft geen drinken of iets lekkers: daar zorgen wij voor. 

 

Noodopvang periode 4 januari-18 januari 
School heeft ons laten weten welke kinderen in de periode 4-18 januari noodopvang nodig hebben. 
Dat zijn er erg veel. Als het u dus alsnog lukt om andere opvang te regelen, dan horen we dat graag. 
Ook hier gelden enkele spelregels: 

 De opvang is voor alle kinderen, dus ook voor IenieMiniBonzers en TienerBonzers, op de 
hoofdlocatie aan de Lange Groenendaal. Er is in deze weken geen SportBonz. 

 Als u voorschoolse opvang hebt, dan kunt u uw kind vanaf 07.00 uur brengen. Wij zorgen dat 
uw kind op tijd op school is. Hebt u geen voorschoolse opvang, dan brengt u zelf uw kind 
naar school. 

 Op maandag 4 en 11 januari, dinsdag 5 en 12 januari en donderdag 7 en 14 januari halen wij 
de kinderen om 12 uur van school op. Als uw kind normaal gesproken ook op een van deze 
dagen op Bibelebonz komt, dan gaan we er van uit dat hij/zij de hele middag bij ons is. Is dit 
een niet-BSO-dag, dan moet u uw zoon/dochter tussen 14.15-14.30 uur (Aloysius) of 15.00-
15.15 uur (Casimir) bij ons ophalen. 

 Op woensdag 6 en 13 januari halen wij alleen de vaste woensdagkinderen van school op. Als 
u op deze dag noodopvang hebt aangevraagd, maar het is geen vaste Bibele-dag voor uw 
kind, dan haalt u dus zelf uw kind op school op. 

 Op vrijdag 8 en 15 januari zijn de kinderen tot 14.30 uur (Aloysius), 11.45 uur (groep 1 en 2 
Casimir) of 15.15 uur (groep 3 t/m 8 Casimir) op school. Op dat moment halen wij de vaste 
vrijdag-Bibelekinderen op. Hebt u geen contract voor de vrijdag bij ons, dan haalt u uw kind 
dus zelf op als school uit gaat.  

 Als uw kind na de Kerstvakantie naar een volgende Bonz door gaat: dat gaat gewoon door.  

 Uw kind kan natuurlijk huiswerk maken op Bibelebonz, maar kinderen mogen niet op de PC 
voor een online meeting met de leerkracht. Uw zoon/dochter mag hiervoor ook geen eigen 
iPad of laptop gebruiken.  

https://bibelebonz.nl/assets/foto/2020-Kerstvakantie-programma-noodopvang-in-schema.pdf
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Basisscholen toch eerder open? 
Op dit moment is nog niet bekend of de basisscholen toch eerder weer open gaan. Is dat het geval, 
dan gaan we natuurlijk –hop-  terug naar normaal, en vangen we de kinderen weer op volgens 
contract. 
 

Team 
Alice is vorige week geopereerd. Ze herstelt prima! Zij is in ieder geval tot eind januari afwezig. 
We hebben momenteel gelukkig geen collega’s in quarantaine en duimen dat dat zo blijft. 
  

We wensen u gezellige Kerstdagen en een mooi 2021! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

Marijke Vianen en Wies van Sabben  
Directie BSO Bibelebonz 


