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Het laatste nieuws van de Bonzen

Dank!

Beste ouders,
De herfstvakantie verloopt gezellig! De kinderen gaan lekker op pad, maar ook de
thuisdagen zijn een feestje. Een sfeerimpressie vindt u in de fotonieuwsbrieven. 

Op donderdag 16 september, de dag van de
pedagogisch medewerker, werden wij door
de OuderCommissie uit naam van alle ouders
verrast met een prachtig versierde
teamruimte, waar allemaal lekkers stond.
Daarnaast kregen we een uitnodiging voor
een feestavond in november! Veel dank, dat
waarderen we erg.

Monique (teamleider TienerBonz) en Irene
(pedagogisch medewerker MegaBonz)
verwachten allebei een baby. Monique gaat 12
november met zwangerschapsverlof, Irene
vlak voor de kerstvakantie.

Team

Ophalen
Vanaf volgende week passen we het beleid rondom het ophalen aan. Tot 17.15 uur blijft u

buiten wachten en komt uw kind naar u toe. Vanaf 17.15 uur gaat u naar binnen om zelf uw
kind op te halen. Zo houden we rust op de groep; kinderen kunnen ongestoord spelen en de

leiding heeft eind van de middag tijd voor een uitgebreidere overdracht. MegaBonz-
kinderen kunnen op verzoek nog wel naar beneden gestuurd worden. De regels rondom het
wegbrengen 's ochtends veranderen nog niet; u neemt buiten afscheid van uw kind. Ook op

de IenieMini- en TienerBonz blijft het ophalen zoals het nu gaat.

22 NOVEMBER: START
AANMELDING KERSTVAKANTIE

5 DECEMBER: AANMELDING
KERSTVAKANTIE SLUIT

V O O R  I N  D E  A G E N D A

27 DECEMBER-7 JANUARI:
KERSTVAKANTIE Wies van Sabben en Marijke Vianen,

Directie BSO Bibelebonz

Met vriendelijke groet,

We krijgen veel aanmeldingen van nieuwe
kinderen, waar we natuurlijk blij mee zijn. Het

betekent wel dat sommige dagen vol dreigen
te raken. Dat geldt vooral voor de dinsdag, en
in iets mindere mate voor de donderdag. Wilt
u uitbreiding naar een van deze dagen of hebt
u nog een jong kind dat bij ons moet starten?

Neem bijtijds contact op met de administratie
om niet achter het net te vissen.

Wachtlijst


