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Het laatste nieuws van de Bonzen

CORONA
MAATREGELEN

COMPENSATIE
OPVANG

MEIVAKANTIE

I N  D I T  N U M M E R  O . A .

Alle Bonzen weer open
Vanaf maandag zijn de IenieMiniBonz en
de TienerBonz weer open op maandag-,

dinsdag- en donderdagmiddag. De
voorschoolse opvang is voor deze
kinderen wel gewoon op de Lange

Groenendaal.
De SportBonz gaat nog niet van start, we
gebruiken de gymzaal voor alle kinderen.

Doorschuiven

De Casimir groepen 2 gaan vanaf maandag
naar de MiddenBonz. Belangrijk om te
weten: we nemen geen fietsen mee van
school.  
De groepen 3 van de Casimir zitten nu
allebei op de MegaBonz.
De groepen 6 van de Casimir starten
maandag op de TienerBonz. 

Na de Kerstvakantie zouden sommige
kinderen op een nieuwe Bonz starten, maar
dat gebeurt dus nu pas. Voor de zekerheid: 

Beste ouders,
We hebben er allemaal naar uit gekeken: vanaf

maandag zijn alle kinderen weer op Bibelebonz. We
hebben hard gewerkt om alles voor te bereiden,

hieronder vindt u meer informatie.

Maatregelen 
 In schoolweken houden we per Bonz de scholen zo veel mogelijk gescheiden. We gaan veel naar

buiten met groepen kinderen, bijvoorbeeld naar de schoolpleinen en het park. Dat betekent dus ook
dat de kinderen die op Bibelebonz blijven, meer fysieke ruimte hebben. We ventileren de ruimtes
continu, wassen onze handen vaak en houden afstand van de kinderen. Maar hoe goed we ook ons
best doen de Corona-maatregelen te handhaven, uiteindelijk komen de kinderen met veel andere
kinderen in aanraking. De klassen-bubbels kunnen wij op Bibelebonz niet handhaven. Mocht een

kind positief testen, dan gaan we in overleg met de GGD.  We bespreken of alleen de kinderen met
wie het positief geteste kind veel gespeeld heeft, in quarantaine moeten, of dat we -in het uiterste
geval-  een hele Bonz voor een paar dagen moeten sluiten. We zijn eigenlijk nog kwetsbaarder dan

school, dus als uw kind klachten heeft, wilt u hem/haar dan alstublieft thuis houden?



Met vriendelijke groet,

Pedagogisch medewerker van de MegaBonz,
Dylan, heeft een andere baan. Hij gaat bij

een andere kinderopvangorganisatie
werken. Zijn laatste werkdag bij ons is 30

april. We wensen hem veel geluk in zijn
nieuwe werkkring.

Team

Het ophalen gaat volgens de inmiddels waarschijnlijk bekende regels: u wacht op een van de
stippen die op de Lange Groenendaal liggen tot uw kind naar buiten komt. Wilt u uw fiets, en zéker

uw bakfiets, in de Naaierstraat of op de Markt parkeren? 
 

Ophalen

Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz

Er gaan erg veel kinderen komen in de meivakantie. We hebben een gezellig
programma samengesteld, dat u maandag ontvangt. We duimen voor mooi weer,
zodat we lekker naar buiten kunnen. Op de drukste dagen gaan de kinderen uit

groep 6 tot en met 8 naar de TienerBonz, maar dat leest u allemaal in het
programma. Ook in de vakantie zullen we ons natuurlijk zo veel mogelijk aan de

Corona-maatregelen houden, maar de scholen zijn in de vakantie niet gescheiden.  

Meivakantie

Compensatie door
Bibelebonz

Ouders die geen gebruik hebben gemaakt
van noodopvang, krijgen van ons het verschil

tussen het uurtarief dat de Belastingdienst
hanteert en ons uurtarief terug. Dat komt

neer op €0,92 per uur per kind. Wij maken
dit bedrag in juni over. Omdat de factuur

vergoed wordt, bouwt u in de periode 1
januari-18 april geen vakantietegoed op. Wij

boeken bij alle kinderen per opvangdag 3
vakantiedagen van het 2021-tegoed af.

7 JUNI: START
AANMELDING ZOMER

VAKANTIE

19 APRIL: PROGRAMMA
MEIVAKANTIE BEKEND

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

 26 APRIL-7 MEI:
MEIVAKANTIE 

Compensatie door
Belastingdienst
De overheid gaat de eigen bijdrage
vergoeden. De hoogte van de vergoeding
hangt af van het aantal kinderen, het
aantal opvanguren en uw
verzamelinkomen. De overheid vergoedt
van uw eigen bijdrage het deel tot en met
het maximum uurtarief. U ontvangt begin
juni vanzelf een brief van de SVB waarin
staat hoeveel vergoeding u krijgt. In juni
krijgt u het geld op uw rekening. 


