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Het laatste nieuws van de Bonzen

Stakingen kinderopvang

Beste ouders,
Het schooljaar is prima gestart, met schattige IenieMiniBonzers die al na
een dag bij ons rondlopen alsof ze Bibele-veteranen zijn tot aan stoere
TienerBonzers, die échte Bibele-veteranen zijn. Als we het hele schooljaar
zo doorgaan, dan zijn wij dik tevreden!

Bestuur
Een van onze bestuursleden gaat stoppen en dus komt er een plaats in het bestuur van Bibelebonz
vacant. Bibelebonz werkt met een bestuur op afstand, dat zich vooral met de hoofdlijnen van het
beleid bezighoudt. Onze bestuursleden hechten veel belang aan kwalitatief goede buitenschoolse

opvang en zetten zich hier op vrijwillige basis met hart en ziel voor in. Elk bestuurslid heeft een eigen
taakgebied, gekoppeld aan zijn of haar competenties en/of vakgebied. Taakgebieden zijn pedagogiek
en kwaliteit, financiën, personeel en organisatie, huisvesting, communicatie en bedrijfsvoering. Onze

voorkeur gaat uit naar iemand die deskundig is op het gebied van personeel en organisatie en/of
huisvesting. Hebt u zelf interesse of kent u iemand die interesse heeft, dan horen we graag van u.

Op dinsdag 14 september organiseert de FNV
een landelijke stakingsdag voor medewerkers
in de kinderopvang. Bibelebonz doet hieraan
niet mee, wij zijn die dag gewoon geopend.

Is uw kind overgegaan naar een nieuwe Bonz
en hebt u die ruimte nog nooit gezien? Of
wil uw kind héél graag zijn/haar Bonz aan u
laten zien? Dan kunt u vanaf 20 september
bij het ophalen even binnen komen. Vraag
aan de deurdienst of het schikt en kijk
gezellig even rond.

Even binnen kijken?

MiniBonz
Op de MiniBonz gaat regelmatig een groepje

kinderen 's middags even op pad, als het
weer het toelaat. Lekker even spelen in het

park of een speeltuin in de buurt. Wij
streven ernaar rond 17.15 uur weer terug te

zijn op Bibelebonz. Wilt u uw kind eerder
halen? Laat dat dan even aan de leiding

weten, dan gaat uw kind niet mee.
En dan nog even dit. U kent het wel; een

plasongelukje, een omvallende beker... Bij de
MiniBonz wordt een extra setje kleding voor

uw kind zeer gewaardeerd.

20 SEPTEMBER: START
AANMELDING HERFSTVAKANTIE

3 OKTOBER: AANMELDING
HERFSTVAKANTIE SLUIT

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

18-22 OKTOBER:
HERFSTVAKANTIE 

Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz

Met vriendelijke groet,


