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Bibelebonzbericht 

Beste ouders, 
 
We hopen dat 2021 goed gestart is voor u. Wat een tegenvaller dat de scholen voorlopig nog dicht 
blijven. Wij bieden tot het einde van de sluiting net als de afgelopen weken weer noodopvang. Om 
de scholen te ontlasten, halen wij op maandag, dinsdag en donderdag de kinderen al om 12 uur op 
school op. 
Hieronder vindt u enkele belangrijke mededelingen over de komende tijd. 
 
Noodopvang vanaf 18 januari 
De aanmelding voor noodopvang loopt via school. School geeft aan ons door welke kinderen 
noodopvang nodig hebben. U hoeft ons dus niet apart te mailen of te bellen (dit is dus in 
tegenstelling met wat door de Aloysius aan de ouders is gecommuniceerd!), maar als uw kind is 
aangemeld en hij/zij komt toch niet, dan horen wij dat wel graag even. 
 
De spelregels zijn zoals de afgelopen tijd, voor de zekerheid herhalen we ze even: 

 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, dinsdag en donderdag 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 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 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.  

 
Compensatie door Belastingdienst en Bibelebonz 
Alle ouders die gebruik maken van kinderopvang en hun factuur volledig door blijven betalen, 
ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt tot de maximum 
uurprijs. De SVB zal – net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar - de tegemoetkoming aan 
ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst 
gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. U ontvangt deze tegemoetkoming automatisch op uw 
rekening en hoeft dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.  
Bij de factuur die u volgende week ontvangt, staat informatie over terugbetaling door Bibelebonz van 
de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief tijdens de lockdown. 
 
Aanmelding voorjaarsvakantie 
We gaan er maar van uit dat we in de voorjaarsvakantie weer gewoon aan alle kinderen opvang 
kunnen bieden. Maandag 18 januari ontvangt u het aanmeldingsformulier, u hebt twee weken om 
uw kind(eren) aan te melden.  
 



Zonnepanelen 
Vorige week zijn op het dak van onze hoofdlocatie aan de Lange Groenendaal zonnepanelen 
geplaatst. De 82 panelen bestrijken een oppervlakte van bijna 150 m2 en zorgen ervoor dat zowel wij 
als onze medebewoner Gouwestad stroom-neutraal zijn. Wij stoten hiermee jaarlijks bijna 5.000 kilo 
minder CO2 uit.  Een volgende stap in onze ingeslagen richting van duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen!  
 
Informatie-uitwisseling met school 
Bij de aanvang van de opvang hebt u een formulier ondertekend, waarmee u toestemming gaf dat 
school en Bibelebonz in voorkomende gevallen informatie mochten uitwisselen. Deze formulieren 
zijn per 1 januari 2021 komen te vervallen omdat zij geen toegevoegde waarde bleken te hebben. In 
de praktijk bleek namelijk dat de leerkracht en wij toch altijd vooraf toestemming aan ouders 
vroegen als wij wilden overleggen over bijvoorbeeld het pedagogische plan van aanpak bij een nog 
niet zindelijk kind. We hebben daarom besloten het toestemmingsformulier niet meer in te laten 
vullen door nieuwe ouders en de bestaande ondertekende formulieren te vernietigen.  
 
Als het gaat om informatie-uitwisseling over uw kind met school, onderscheiden wij twee 
categorieën. Allereerst informatie over alledaagse voorvallen. De leerkracht vertelt de pedagogisch 
medewerker bijvoorbeeld dat een kind ruzie heeft gehad met een ander kind en daardoor van slag is. 
Voor het uitwisselen van dergelijke informatie is geen toestemming van de ouders nodig. Het valt 
namelijk onder de grondslag algemeen belang, omdat deze informatie nodig is om de taak goed uit 
te kunnen voeren. 
Daarnaast kan –bij school of bij ons- de behoefte ontstaan te overleggen over de ontwikkeling van 
een kind, of de pedagogische aanpak af te stemmen. Het kan ook zijn dat relevante medische 
bijzonderheden besproken moeten worden. In die gevallen is wel toestemming van ouders nodig. 
Mochten de leerkracht en de Bibelebonz-mentor met elkaar over uw kind willen overleggen, dan 
nemen wij dus altijd vooraf contact met u op om hiervoor toestemming te vragen. 
 
Aantal vakantiedagen 
Op 1 januari is het nieuwe vakantietegoed ingegaan. Als uw kind één dag per week bij ons is, hebt u 
per kalenderjaar recht op 10 dagen vakantieopvang. Komt hij/zij twee dagen per week, dan zijn dat 
er 20, et cetera. U mag de helft van de vakantiedagen gebruiken voor extra (niet-structurele) opvang 
tijdens schoolweken en/of voor opvang tijdens studiedagen van school. Op studiedagen van school 
kunnen alleen kinderen komen die normaal gesproken ook op die dag komen.  
U kunt uw kind voor vakanties opgeven voor dagen die u goed uitkomen. Dus als uw zoon/dochter 
normaal gesproken op dinsdag bij ons is, maar het komt u in een vakantie beter uit als hij/zij op 
woensdag en donderdag komt, dan is dat prima. Als u uw kind minimaal één week voor aanvang van 
de vakantie afmeldt voor opgegeven dagen, dan worden die dagen niet van het tegoed afgeboekt. 
 
Team 
We hebben momenteel gelukkig geen collega’s in quarantaine. Houden zo! 
 
We wensen u sterkte met het leggen van de planningspuzzel en hopen dat u gezond blijft. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

Marijke Vianen en Wies van Sabben  
Directie BSO Bibelebonz 


