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Het laatste nieuws van de Bonzen

Wegbrengen en ophalen

Beste ouders,
Wat een gezellige vakantie! Vrolijke kinderen, snuitjes

die steeds bruiner werden, en leuke activiteiten waar ze
allemaal enthousiast aan mee deden. Maandag dus

uitgerust weer aan de slag! Hieronder wat zaken die
belangrijk zijn voor het nieuwe schooljaar.

Clubjes
Als u uw Midden-, Mega- of TienerBonzer op

een Bibele-dag voor een clubje wilt
aanmelden, neemt u dan eerst contact op met

de mentor of we hem/haar kunnen brengen
en halen. Dat kan namelijk alleen als er

personeel beschikbaar is om dit te verzorgen
en als de club binnen de singels ligt. Voor

Mirakel maken we een uitzondering: we
hebben zoveel musicalsterren in de Bibele-

gelederen dat we daar wel naartoe brengen,
maar ook dan geldt dat daarvoor personeel

moet zijn. Eerst even de mentor mailen dus, u
vindt de contactgegevens verderop in dit

Bibelebonzbericht.

We gaan met wegbrengen en ophalen nog
even op de oude voet verder, dus u neemt
buiten de deur afscheid als u uw kind naar
de voorschoolse opvang brengt. En 's
middags wacht u op de bekende stippen tot
uw kind naar buiten komt. 

Veel ouders hebben aangegeven dat ze graag
een kijkje willen nemen op de groep. Vanaf 
 half september mogen kleine groepjes
ouders naar binnen aan het eind van de
middag. Dan kunt u kort kennis maken met
de pedagogisch medewerkers en de ruimtes
bekijken. Verdere informatie volgt.

We gaan de SportBonz weer opstarten! MegaBonzers kunnen op dinsdag of donderdag van 16-17
uur sporten zoals boksen, volleybal en hockey beoefenen in de gymzaal van de Herpstraat. De

komende paar weken maken alle MegaBonzers een keer kennis met de SportBonz. Ze krijgen dan
een aanmeldingsformulier mee, maar u kunt uw kind ook via de mail aanmelden. Deelname is voor

een half jaar. Na de vakantie starten ook weer de muzieklessen van Sabina op dinsdag, en gaat
Malika iedere donderdag met een groep kinderen een leuke toneelvoorstelling voorbereiden. U

ontvangt hierover binnenkort meer informatie.

Activiteiten op de MegaBonz



Mentoren
De coördinerend mentor is uw eerste aanspreekpunt als u iets over uw kind wilt bespreken, of
als u vragen hebt. Ook als u uw kind op een Bibele-dag naar een clubje wilt laten brengen, dan

kunt u deze mentor mailen. De coördinerend mentoren zijn: 

TienerBonz
Monique

Monique@Bibelebonz.nl 

MegaBonz
Sharmila

Sharmila@Bibelebonz.nl 

MiddenBonz
Sheryna

Sheryna@Bibelebonz.nl 

IenieMini- en MiniBonz
Kitty

Kitty@Bibelebonz.nl 

Met vriendelijke groet,

In juli is Sterre bij ons gestart. Zij
werkt op dinsdag en donderdag
op de MiniBonz en op maandag

en donderdag op de VSO.

Team

Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz

Hebt u nog een jong kind dat over enige tijd ook
bij ons zal komen? Vergeet dan niet hem/haar

aan te melden. Met name de dinsdag en
donderdag stromen vol, en als we geen plaats

hebben voor alle kinderen, dan plaatsen we op
volgorde van inschrijving. U kunt uw kind

aanmelden via de website.

Broertjes en zusjesStagiaires
Onze mensen krijgen dit schooljaar
ondersteuning van zes stagiaires.
Annebel, 2e-jaars Sport&Bewegen is te vinden op
de MegaBonz.
Iris, 4e-jaars Sport&Bewegen, komt op de
TienerBonz en op de MegaBonz.
Joëlle, 2e-jaars opleiding pedagogisch
medewerker, gaat werken op de MiddenBonz.
Lana, 2e-jaars opleiding gespecialiseerd
pedagogisch medewerker, ondersteunt de
MiniBonz-collega's.
Lola, 2e-jaars opleiding pedagogisch
medewerker, en Noha, 1e-jaars opleiding service
medewerker, zullen op meerdere Bonzen helpen.

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 

Gaat uw kind dit schooljaar starten in groep 5, op de A.G. de Vrijestraat? Dan moet hij/zij op
Bibele-dagen op de fiets zijn, want we fietsen van school naar Bibelebonz. Ook als uw kind

voorschoolse opvang heeft, moet het op de fiets komen.

Aloysius-groep 5


