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Een zonnig bericht van de Bonzen

Beste ouders,
Het is niet helemaal duidelijk wie meer geniet van dit zalige weer: de kinderen of de

leiding! Feit is dat iedereen opbloeit van de 20+ °C en de zon. Wel verdient dit weerbeeld
een paar aandachtspunten, die u hieronder vindt.

Zonnecrème
 Natuurlijk smeren we de kinderen in met zonnebrand.

We gebruiken hiervoor altijd de Kids-lijn van Nivea,
factor 50. Is uw kind allergisch voor Nivea? Geeft u
dan een eigen crème mee. Voor het beste resultaat:
schrijf de voor- en achternaam van uw kind erop en

mail even dat er een flesje in de rugzak zit.

Zandmonsters
Sommige ouders herkenden hun

kind bijna niet, vorige week, toen
er allemaal zandmonsters naar

buiten kwamen... Dat krijg je met
een fantastische zandbak op het
plein. Die prachtige feestjurk of

dat mooie nieuwe T-shirt kan dus
maar beter voor een andere

gelegenheid bewaard worden.

Spetter-de-spat
Een dam bouwen, elkaar nat spetteren, onder de
tuinslang: allemaal heerlijke activiteiten voor een warme
middag. Het levert alleen wel een druipend kindje op, dus
een tas met een setje droge kleren en/of badkleding op
Bibelebonz leggen is een heel goed idee. In die tas mogen
ook slippertjes, maar voor het lopen van school naar
Bibelebonz zien we veel liever sandalen. Kinderen
verliezen hun slippers gemiddeld 1.7 x per wandeling, dus
dat houdt ontzettend op.

We begrijpen best dat het fijn is om in de zon op uw kind te wachten, maar helaas schijnt die
aan de 'verkeerde' kant van de Lange Groenendaal aan het eind van de middag. Blijft u dus

alstublieft aan de kant van het hek staan. Dan wordt de doorgang niet geblokkeerd voor fietsers
en voetgangers en hoeft uw kind niet over te steken, met alle gevaren van dien.

En een verzoek aan u

We zorgen dat alle kinderen extra
water drinken. Daarnaast krijgen
ze veel fruit, komkommer en soms
een waterijsje. Zo houden we het
vochtgehalte op peil. 

Water
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